


সংসার তরু 
বা 

স্পাত্ি-নুহত £ 

কালী প্রসন্ন চট্রোপাধ্যায় প্রণীত। 

1 ) 

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী | 

শীল এগ ব্রাদার্স কর্তক প্রকাশিত। 
১১১ ন' অপার চিৎপুর রোড,--কলিকাঁতা। 

চতুর্থ সংস্করণ। 

শীল-প্রেস। 
৬৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড,--কলিকাতা । 

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার শীল ছারা মুদ্রিত। 

সল ১৩১৫ সাল, 





₹সাঁর তরুর লিখিত বিষয় সমষ্টি বা সুচীপত্র । 
পৃথথী ও স্গ্রি-তত্ব। 

( 'প্রথন প্রবন্ধ ) 

( দ্বিতীয় প্রবন্ধ) স্য্িতত্ব পৃথিণী 
তন্তের উপসাহার 

জীব-তত্্ব | 

('অন্ভার তান্বের সামগ্সে 

সংসার-তত্ত । 

বিবাহ 
যৌবনের ক্তবা কি 
পিতামাতার 'গ্রতি ব্যবহার 

সংসার পরিচালন 
কলহ 

পরিবার ব্গ 
দন পাসীর প্রতি বাব্হাঁর 
ধন্মালোচনা 

বাহার বিজ্ঞান 

স্বাস্থারম্্ী বিধয়ে 
কর্তৃক 
ইন্দ্রিয় পর্িতিলন 
প্রশ্থুতি 

সন্তানের শিক্ষা 

স্ত্রী বাধি 
রজকৃচ্ছ 

অত্যাধিক রজোনি:স্বরণ 
জীব্ সৃষ্টি 
গভ সঞ্চার ৮ 

গরের লক্ষণ 

খতুবদ্ধ 
বমনেচ্ছ। 

স্তনবৃদ্ধি ও দ্র্সন্চ'র 
গভিনীব পীড়া 
বন 

চিকিৎস 

ভেদ ও আমাশয় 
শ্রচ্ছ | 

অনিদ্রা 

১৩ 

5 

৬৫ 

৩৬৩ 

শি 

ঙ্ণ 
52 

নব চ্ঞ 

০ ০ স্পা শি পা ৯ পপি | পপ শিস বাপাপপপা্পপিশ ৭ শী পিসি তাপিপিপসপীতি সপ পা পপ আপস পাপা পিা? পপাশিপ্পা শপ” 

শশাপিী শশী শিশ্ন শী পিপিপি শী 

বন্ধ্যাত্ব 
গভন্থ সন্তানের মৃত 
গভপাত 

অসার গঞ্ভ 

স্বেচ্ছান্থুদারে পুঁজকন্যা। উৎপাদন 
নখ প্রত শিশুপাশন 
নাঠা 

পেচো 

দ্ধ 

৫্জবতী ধাত্রী 
স্তন্যপান 

 হকফনাব 

পিসি শী স্শীীশিশিশী িশিসীপিশি শশী ও সপ শিপ শিপ পাপী পশীশিত পলাশী পতিত শশী শি ৩ 

| হরপ্ধহাপ 

1 সন্্ান্পালন শিক্ষা 

সহ কখন 

ভগ প্রদশন 
শিক্ষা কাল 
সংসর্গ 
স্বাস্থারম্সণ 
বাবাঙ্গন! 
বারাঙ্গনার বাঁরাঙ্গন। বুস্তি কেন 
ধারাঙ্গনা গমনের ফল *, 
উপদংশ 

প্রাথমিক উপদংশ 
দৌকালান উপদংশ 

সংক্রামক উপদংশ 

এ্রমেহ 

একর তারঞ্) 

মাদক সেবন 

অকাল মুত্যু 

১ 

ণী ০. 

চে 

৭ 



গ্রমেহ 
বয়ন নিবারণ 

তআচিল 
বাধী 
শিরংপীড় 
চুলি 
চুলকনা 
বসন্ত 
পারদ নিবারণ 
টাক, 

আমবাত 

নেতরোগ 

উৎকুন নিবারণ 
খোস্ 
গুল 
প্লীহা 
শোষ ঘায়ের উষধ 
পাঁচড়ার মলম 
মুখের ছুর্গদ্ধ নিবারণ 
চক্ষুর ছাঁনি নিবারণ 
চোঁক উঠ! 
রক্তবমন 
চষি পোকা! নিবারণ 
দস্তকীট 
পৃষ্ঠ বেদন৷ 
অর্শ 

নখকুনী 
পাকুই 
গদতল ফাট। 

রাত্র্যন্ধতা 
৬. টাক. 
কুকুর শৃগালের বিনাশ - 
ইন্দুর নিবারণ 
হ্ভনদুগ্ধ বুদ্ধি 
পেট ফাঁপা 
রজঃ রোধ 
সহজ জর 
বাধক-বেদন] শাস্তি - 

...ঘুরিরোগ শান্তি 

মাথাধর! 

ুচ্ছাবায়ু শান্তি 
ফোড়ার পাক 
ফোড়া বসাইবার ওষধ - 
নাস! রোগ 

তোতল1। - 

কর্ণে তাল! লাগ! নিবারণ - 
আমাশয় 
আমরক্ত - 

বলবিবদ্ধক রস - 

দস্তরোগ 

আমের পীড়া 
অপানায়ক গর্ভপাত 

প্রমেহ 
উদ্ধগ নিবারণ 
থুনক। 

মন্দাগ্রিনাশক বটিক। 
বালস। নিবারণ 

কর্রোগ - 
হাত প। জাল। 

জলদোষ - 
একশিরা - 
শিরঃশুল - 
সতিক! রোগ 

ভেদ নিবারণ 
গাত্রচিহ্ন দমন - 
প্রশ্রাব নিবারণ - 

বালকের সর্দি নিবারণ 
অঞ্জনি- - 

কর্ণচটিক1 - 
ওষ্টক্ষত - 
ওষ্টব্রণ ৮ + 
ধবজভঙ্গের পট - 
বীর্য্যহীনতা - 
মুখ ও গা ফাটার ওষধ 
দাত কড়া 7 

দন্ত নালী " 
বিষ ক্ষয় - 

শরেম্মাবেদন! ,প্রতিকার” 



ক্রোড় দ্র * 

শরীর সংস্কার 
ঘাড় মাগুর! - 

বহু মুত্র 
শ্লেশ্মা নিবারণ 
গোড় শুল - 
ধাতুচলা - 
কোরন - 
অতিসার - 

গ্রহণি 

বৈজ্ঞানিক তত্ব । 
বিজ্ঞান কি? 
গন্ধ দ্রবা 
গন্ধ দ্রব্য এস্তত 

প্রণালী 
গোলাপ জল 

অগ্তপ্রকার 

অটে। অব রোজ 

ল্য!ভে গুঁয় 
সদগদযুক্ষ ল্যাভেগার 

অন্য গুকার 
শ্মিথের প্যাভেওার 
আঁড কলোন 
কুইন অব হাঙগরেজ 
ইউডি পটুগাল 
ফাঁরকিউমডিরয় 

ম্পিরিট ডি রোজ 
গোলাপী আতর 
ভারতীয় গোলাপ 
ভাবেনার এসেন্স 
অন্য প্রকার 
লেবুর এসেন্স 
মিন্ধ অব রোজ 
সহজ প্রকরণ 
জঙ্কুইলি 
নীসি হাস্ 
সাবান 

কাপড় কাচা সাবান 

৯২১ 

৯২৮ 

চি 

চে 

৯২৯ 

৫ 

পাশা শীট 

পাপন পপ পাপা 

প্পাপ্পিশাশীশাপীসীশাীীশীশ্সীসপীশিীশীশীত 

ৃ 

ৰ 

উইগুসর সাঝাঁন 
হনি সাবান 
কার্বলিক সাবান 

পমেটম 
স্থগন্ধি পমেটম 

গোলাপী পমেটম 
দেশা পমেটম 

দেমেস্ক রোজ 
মাকেসার তৈল 
মুগনাভি তৈল 
কেশরঞ্জিনী তৈল 
বার্ণিস প্রকরণ 

চলিত বার্ণিস 

চিন দেশীয় বার্ণিল 
জাপান বার্ণিস 
কষটুল বার্ণিস 
ফান্স বার্ণিস 
সোনালি বার্ধিন 
গিণ্টি প্রকরণ 
গ্রিক গিপ্টি 
জাপান গি্টি 
তৈল গিল্টি 
পুস্তকের উপর গিপ্টি *. 
পিতলের বোতাম গিপ্টি 
সাইন বোড 
স্বর্ণ রং করণ 
দেশী প্রণালীতে স্বর্ণ রং করণ 
পুরাতন গিণ্টি উজ্জলকরণ 
রাসাঁরণিক প্রকরণ 
বিনাকলে বরফ প্রস্তনত 
অন্ত প্রকার 

মার্কিং ইচ্ক 
কেচ্সিন তৈল 
চুলের কলপ 
নকল তুলিবার যন্ত্র 
চুল উঠা নিবারণ 
তাড়িত কাঁচ | 
তাড়িত বলে শীল মোহর প্রস্তত 

শীল মোহরের কালি 

১৩১ 

চি 

১৩২ 

৯5 

5৪ 

5 

25 

১৩৩ 

5 

১৮ 

১৩৪ 

55 

ক2 

5৯ 

৮2 

৯৩৫ 

58 

ঠ 

১৩৬ 

১৩৭ 

১৩৮ 

5$ 

১৩৯ 

৯৪০ 

28 

হ৪১ 



চিরস্থাদী কালি 

ভাবজ% ৰশীকর ৭ 
টেলি ফো 
রোজ সিরাপ 
লেবুর সিরপ 
সোডা ওয়'টার 
লেমনেট 

ইলেক্টো! বোপ্গিং 
উলক্টো! কপারিং 
ইলেক! গিলডিং 

ইলেক্টে দিলভারিং 
ফিলটারিং চর্ণ 

কাষ্টকে অগ্সিতে অদগ্ধকরণ উপায় 
কেশকে কৌকড়ান অবস্থায় 

রাখিবার উপার 

শুনল্রকেশকে কুষ্চনর্ণ করণ 
গ্রক্রয়! 

দশ্তমঞ্জন 
প্রটিং 
সিরিস 

মানহিম গোঁন্ড বা সোহা গা 
মোসেক গোল্ড 

পিতল ঝাল 
রং ঝান 

লিখোঁগ্রাফি কাগজ প্রস্তত করণ 
কাঁচ খোদাই করণ 
সীস বৃক্ষ 
রৌপ্য বৃক্ষ 
রাং বৃক্ষ 

রবরের জুতা জুডিবার আট! 
কাচ জুড়িবার সহজ উপায় 
অদৃন্ত কালি 
পরমল কালি 

ব্রাউন কালি 
সবুজ কালি 
গীতবর্ণ কালি 
স্বর্ণ বর্ণস্কাঁলি 
চিরস্থারী কালি 
ধাধা! 

17০ 

১৪১ | দ্রবা স্চী 
“ "| ওজন প্রকরণ 

জ্যোতিষ তত্ব । 
হী গ্রহশান্তি 

স্বপ্ন বিজ্ঞান 
» | ধন দর্শনে 
” | যুদ্ধ ও রক্তপাত দর্শনে 
” | পীড়া দর্শনে 
”» [ রোদনে 

১৪৪ 
আনন্দে 

বন্্ দর্শনে 

জল দশনে 

জলমধ্যে জন্ত দর্শনে 
সৌভাগ্য জর্শনে 
ইষ্টকালয় দর্শনে 

সঙ্গীত শ্রবণে 

বন্ধু ও আত্মীঘ সমাগম দর্শনে 
স্থান পরিবর্তনে 
অগ্রি দর্শনে 

হত্যা দশনে 
মৃত্যু দর্শনে 
সাধারণ নিয়ম 

তিথি গণন। 

”” | নক্ষত্র গণনা 

বার গণন। 

ৰ শন্ষত্রানলারে 

রি জন্ম লক্ষণ 

» | জন্মবার।সুসারে ফলাফল গণন। 

ও 

শসপীপিপাশা 

ঠিঠ 

2 

চি 

১৪৫ 

55 

95 

55 

১৪৩ 

পিস াাাশাশীশীশ শী সি ীশীশিশী শী শীট শীস্পীশীসিী পিসী 

55 

55 

5$ 

১৪৮ 

5১ 

ক 

১৫১ 

১৫৪ 

১৫৫ 

১৫৭ 

৯৫৮ 

গঠ 

৯৫৯ 

22 

১৬১ 

2৯ 

শঠি 

১৬৭ 

১৬৩ 

১৬৬ 

১৬৭ 



দ্বিতীয় খণ্ড । 
শান্তি-কুপ্থের বিষয় সমস্টী | 

পাঁগলের ফিলজফি | 

( গ্রথম স্তর ১ মামি একা 

(দ্বিতীয় স্তর ) কি যন্্ণা 
( তৃতীয় স্তর ) ভবের বাজার 
( চতুর্থ স্তর) বিচাঁর 
( পঞ্চম স্তর ) কয়েকটি থিওরী 
( ৭ষ্ট স্তর) এই যে আমার মা 
( সপুম স্তর) দিব্য চক্ষ 

তীর্থ তত্ব । 

[ হিন্দ্তীর্থ) উদ্দেশ্য 
কালীথাট 

তারকেশর 

টবদান'থ 

দয়া 

কাশী 

প্রস্াগ 

আগা ও সান্ষমহল 

আঁণব। দুর্গ 
জয়পুর 

পু্দর 
মথুরা 
গোকুল 
বশ্ধানন 

পৃথীরাজ 
বোগমায়া 
আযোধ্যা 

শ্ীক্ষেত্র 
গঙ্গাসাগর 

ঘোষপাড়। 
ব্িব্ণো ঢু 

ননদ্বীপ 
শাস্তিপুর 
চন্দরশেখর 

হরিদ্বার 

ডঃ 

কামাথা! ২৫২ 

প্রঙ্গপূত্র ২৫৩ 

৯৯ | (মুদলমান তীর্থ ) পেঁড়ো ২৫৪ 
১৭৭] মৌলাগাঁস রর 
১৭ মক 5 
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প্রথম প্রবন্ধ | 

মনুয্য মাত্রেরই সময় বিশেষে এই চিন্তা মানিসক্ষেত্রে সমুদিত হয় খে, 
এই পরিধুশ্তপান বিশ্বের আদি কি, প্রবং কোন্ পর্য্যায়ে আবর্তিত হইয়া 
বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হুইয়াছে। এই যে ভূতপঞ্চের সংযোগসিদ্ধ ধরিত্রী 
অগণ্য জড়চেতন পদার্থ বক্ষে ধারণ করিয়! রহিয়াছে, এই যে অনন্ত 
অকুল নীরনিধি অনন্ত ধরণী পরিবেষ্টন করিয়া অনস্তের উদ্দেশে অনস্তগতিতে 

গমন করিতেছে, এই যে ভন্ত্রক্য্যাদি গ্রহগণ এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত 

হইয়া আপনার বেগে আপনি পরিচালিত হইয়া অনস্তপথে পরিভ্রম্গ 
করিতেছে, এই যে জগভপ্রাণ সতীরণ অলক্ষ্যে থাকিয়া কখন বা সুথদ 
সুগন্ধসমীরে জীবগণকে শাস্তি দান . করিয়া-কখন বা! ভীম প্রভঞ্জনরূপে 
জীবগণকে আকুলিত করিয়া আন্তভবশক্তির দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রদান 

করিতেছে, এই যে অনন্ত শৃন্যময় আকাশ ম্বতঃশৃগ্য হইয়াও পৃথিবীর 

আচ্ছাদন চন্দ্রাতপ হুইয়া রহিয়াছে, এই প্রাককৃতমন্তয্যবুদ্ধির অতীত বিষয় 
পরম্পরা আলোচনা করিলেই মনে হন, কোন্ লীলাঁময়ের এই লীলা? 
এই লীলাক্ষেত্রের আদিতেই বাকি ছিল, অস্তেই বা কি হইলে? এই বিশ্ব 

কোন্ "অনাদি পুরুষের অনন্তশক্তির প্রতিভূ? এ তত্বের সর্ধবাদীলম্মত 
সামগ্রস্ত কৈ অনুসন্ধান করিয়া ত পাই না? | 

এমতস্থলে স্যাষ্টির পূর্বকালের কোন ধারাবাহিক ঘটনার সমাধান, 

যন্ার৷ পরিতৃপ্ত হওয়! যাইতে পারে, তাঁভা এ পর্য্যন্ত কোন ভাষায় কোন 
ঘাতীর দ্বারা সংগৃহীত হয় নাই। এই জন্তই বিবেটনা করা যাইতে পারে, 



২ সংসারতরু । | 

এবং কি্বদস্তি আছে যে, প্রাচীনতম কালের যংসামান্তি বিবরণাঁদি অপৌ- 

রযষেয়। যাহা অপৌরষেয়,__তদ্ধিষয়ক কোন প্রশ্নের সমালোচনায় সাধারণের 

অধিকার বা ক্ষমতা নাই। 

তবে বাস্তবিকই কি প্রাচীন কালের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস 
নাই? স্মগ্টিতত্বের গ্রীতিপ্রদ সামগ্রস্তের সথুবিধানে তবে কি কোন জাতীর 

কেহই আম্মাস স্বীকার করেন নাই ?1--আছে সব। প্রত্যেক জাতীরই 
(কোন না কোন বাক্তি স্থ্টতন্ব সঙ্কলনে জীবনপাত করিয়াছেন, কিন্ত 
ভুঃখের বিষয়, সে সকল তত্ব সর্ববাঁদীসম্ঘত নহে; সে প্রমাণ সকলের 

নিকট প্রামাণ্য নহে। যে বিষয় একজনে প্রামাণ্য বলিয়। মন্তকে ধারণ 

করিয়াছেন, শতমুধে সেই তন্বের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন, আবার 

সেই বিষয়টিই অপর এক ব্যক্তি পদদলিত করিতেছেন, এবং সেই বনুবত্ব 

সংগৃহীত ব্ুমুল্যমন্তিষ্ণবিনিয়োদ্ভাবিত বিষয়টি বাতিলের অসশ গ্রলাপ- 
জ্ঞানে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। সেই জন্ই পুর্বে বলিয়াছি, 
হ্ষ্টিতত্ব সন্বদ্ধে সর্ববাদীসম্মত কোঁন গামগ্জশ্ত অগ্থাপি কোন জাতি দারা 

কোন ভাষায় মনুষ্যচক্ষুর গ্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। 

কত মহাঁমহাপপ্ডিত এই তত্ব নিরূপণে তাহার অমুল্য জীবনপাত 

করিলেন, কত কত ধনকুবের এই তত্বের সঙ্কলনে রাশি রাশি অর্থব্যয় 

করিলেন, কত কত মহাপ্রাজ্ঞনিধীগণ এই তত্বের সামগ্রন্তার্থ মন্তিষ্ক 
ব্রিকৃত করিলেন, তথাপি সকলই বিফল হইল। তবে আমরা এই তত্ব 
নিরপণে কোন্ সাঁহসে .অগ্রসর হইব? এ সমুদ্রের কুলকিনাঁরা নাই, 
আমর কি সাহসে এই অকুলসমুদ্রে ক্ষুদ্রাদপি দর ভেল৷ ভাসাইব? 

কোন্ সাহসে এই অন্রভেদী হিমীলয়ের নিকট ক্ষুদ্র বল্মীকপিণ্ডের অস্তিত্ব 
উপঙ্ন্ধি করাইব? আমাদিগের ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট বুদ্ধিতে এই অনস্তের 

অনস্ততত্ব ধারণায় আসিতে পারে না। আমর! কেব্ল পূর্বোক্ত মহাঁজনগণ 

যে যে পন্থায় পরিভ্রমণ করিয়া যে যে তত্ব সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, 
সেই সকল চিত্রগুলি পাঠকগণের চক্ষুর_ সম্মুখে ধারণ করিব। কোনটা 

গ্রামাণ্য এবং কোনটা সমর্ধিক সত্যের ভিত্তিতে গ্রথিত, .সে বিবেচনার 
ভার পাঠকের উপর রহিল। 

সর্ধপ্রথমে প্রাচীন আর্য খষিগণের উক্তিই গ্রহণ করিতেছি। তাহারা 

অল্লানামপি বস্তনাং সংহতি কার্যসাধিক । 



ংসার-তক। ত. 

বলেন_বেদ হিন্দু ধর্মের শিরোভাগ। বেদ অপৌরষেয়, স্য়ং ব্রহ্মার যুখ-: 
নির্গত পবিত্র গ্রন্থ । অতএব বেদের উক্তিই সর্ধপ্রথমে গ্রহণ কর! কর্তব্য 

স্্টিতত্ব সম্বন্ধে রেদের উক্তি গৃহীত হইতেছে। খথেদের দশম মণ্ডলের, 
শতাধিক উনত্রিংশ হ্ত্রের কয়েকটা খকের তাৎপর্য বুঝিলেই অভীষ্টসিঙ্ধি 
হইবে। বেদে আছে “সেই আদিতে সৎ, অসৎ, রজে!। বা ব্যোম কিছুরই, 
অস্তিত্ব বর্তমান ছিল নাঁ। তবে কিসের ছারা! আবৃত ছিল? অথবা এই 
সকল বীজ কোন্ বস্তুর অভ্যন্তরে নিহিত ছিল। সে কি জল, না গভার 

গহন? হয় ত তখন মৃত্যু বা অমৃতত্ব ছিল মা, রাত্রি দিবার ভেদ ছিল ন ।. 

কেবল যাহার অগ্তর ' বা উদ্ধ, কিছু নাই, ধিনি আপনাতে শ্বাস ক্রীড়ার 

নিরত, সেই তিনিই কেবল বর্তমনি ছিলেন। অগ্রে অন্ধকার-_নিবিড়ীদ্ধ- 
কারে নিমজ্জিত এবং সর্বত্র সলিল দ্বার। আবৃত ছিল। ঘিনি তুচ্ছ স্বপ্প. 

এবং তুচ্ছদ্বারা আবৃত ছিলেন, তিনিই তপোারা পরিপুষ্ট হইলেন। মনের 

প্রাথমিক বীজ কাম. সর্বাগ্রে উৎপন্ন এবং কাম হইতে রেতঃ সমুৎপন্ন হইল ।; 
সদসদের সংযোগরজ্জু স্বরূপ ইহার অবস্থান । ইহার অনুভব কবিগণ স্ব স্ব: 
হৃদয়ে বুদ্ধিারী করিয়াছিলেন। যে রশ্মি জগত ব্যাপ্ত হইয়া! বিস্তৃত, তাহা 
অধোতে কি উর্ধে অবস্থাপিত ছিল? রেতঃ, মহিমা এবং স্বধা নিয়ে ও. 

মহাঁশক্তি ক উর্ধে ছিল? এন্টি কোথা হুইতে সমুৎ্পন্ন হইল ? কেই বা. 
স্্ট করিল? ইহা কে বলিতে পারে। দেবতারও ত তাহা সাধ্যায়ত্ব নহে, 
তাহার! ত স্যষ্টির পরে জন্ম গ্রহণ করিন়াছেন। অতএব তাহারাই বা কেম 

করিয়া! বলিবেন? অতএব এ তত্ব কে বলিবে? যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, 

যিনি স্বর্গে, তিনিই এ তত্ব অবগত আছেন? অথব। তিনিও হয় ত ইত. 

না জানিতে পারেন। (১) 

১ ন অলদ নোশদ আলদীৎ তদালীং। 

নাসীদ রজে। নো! ব্যোমপরোধৎ। 

কিম, আবরীব: কুহক্হ্য শর্দনুস্থং কি, 

আলী গহনং গন্ভীরম,॥ ১ ॥ 

ন মুড্ভারাপীদ্ অমৃতং ন তহিন রাত্র]ঃ 

াহ, আসীঞ্ প্রকেতঃ। 

আদীদ অবাতং শ্বধযাঁতদ এক: তন্ন হ 

অন্যদ ক'পরঃ কিঞিনাস ॥ ই 

অঙ্ঞাতকুলশীলন্ত বাসোদেয়ো! ন কস্যচিৎ! 



৪ সার-তরু | 

বেদের পর পৌরাণিকের! স্থাটিতত্ব সম্বদ্ধে কি প্রকার মত প্রকটন 

করিতেছেন, তাহাও এস্বলে গৃহীত হইল। 
জগৎ অনাদি কাল হইতেই এইরূপ ধনধান্তপুর্ণ জীবস্ত জন্ত সমাঁকুলিত 

ছিল। কোন সময়ে ইহার আদি এবং কোথায় বা ইহার অন্ত, সে সম্বন্ধে 

পৌরাণিকেরা! তাদৃশ বিচার করেন নাই। তাহারা কেবল একটা জল- 
প্লাবন বা মহাঁপ্রলয় হইতে স্থ্টির আদিকাল নির্ণর করিয়াছেন। মহাঁপ্রলয় 
সঘদ্ধে পৌরাণিকেরা বলেন, “জগৎ পাঁপভারে পীড়িত হইলে, ব্রহ্মার 

ইচ্ছান্গমারে জগৎ জলময় হয়। সংসারে জীবজন্ত, বৃক্ষলতাঁ, চেতনাচে- 
তনোদ্ছিদঘাত্রের চিহ্ন পধ্যন্থ বিলুপ্ত হয়। কেবল একমাত্র বৈবস্বত মন্ধু 
জীবিত থাকেন। মতন্তরূপী ভগবানের আদেশে তিনিই সপ্তর্ধিমগুলীর 

তম আন।ৎ তমস। গুঢ়ম, আগ্রে অপ্রকেতং 

মলিলং দর্থবং আ ইদম । 

তুচ্ছেন আভু আপহিতং যদ আনীত তগসস্ 

ত৩দ মহিমা অঙ্গায়তৈকম,॥ ৩ ॥ 

কাথস তদ্ অগ্রে সমবন্ত।ধি মনসো-রেভঃ 

প্রথমং যদ্ আসীৎ। 

সতো! বন্ধুম, অসতি নিরবিন্দন হি 

গ্রতীষ্যাকঘয়ো মনিষ| || ৪ | 

তিবশ্চী নো বিততে। বন্মির এযাঁম, অধম 

আসীদ্ উপরি শ্থিদ আঁগীৎ। 

রেতোথাঃ আসন্ মহিগানঃ আসন স্বধ। 

অবস্তাৎ প্রষতিঃ পরস্ত।ৎ ॥ ৫ ॥ 

কে অন্ধ! বেদ ক: উহ প্রবোচত কৃত) . 

অঙগাত। কুতঃ ইয়ং ধিশ্যষ্টিঃ | 

আধাগ দেবাঃ অন্ত বি3ধ্জনেন 'অথ। 

কে! বেদ যতঃ আফভুব ॥ ৬॥ 
ইয়ং বিশ্ষ্টির যত? আবভুব যদি যা 

দধে যদি বাঁন। 

যো৷ অস্তাধ্যক্ষ: পরমে ব্যোষন্ 

সো অন্গবেদ যদি বান ঘেদ। ৭॥। 

খপ্েদ | ১০ মঃ। ১২৯ হু 

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং | 



'সার-তরু | | ৫ 
আররারারারাররারাররারাররোরারারারারাচোরররারররর

ারারাররররারররপএচরসররসারররইররারররারস 

সহিত সপরিবারে এবং নিষ্পাপ প্রত্যেক জীবের এক এক্ষ দম্পতী সহযোগে 

এক বিচিত্র বহিত্র নিন্মাণ করিয়া তাহাত্তেই আশ্রর গ্রহণ করেন, এবং 

জলগ্নাবনের সময় মতগ্তরূপী ভগবানের শূঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া জলগ্লাবন 

হইতে স্ষ্টিরক্গী করেন । 
বাইবেল মতে “ঈশ্বর প্রথমেই স্বর্গ ও মর্ভা স্থজ্ন করেন। তখন 

মর্তোর কোন নিদিষ্ট সীমা বা আকার ছিল না, ঘোর ঘনাদ্ধকারে সমাচ্ছন্ন 

ছিল। ঈশ্বর কিলেন, আলোক হউক, এমতে আলোক হইল। তখন তিনি 

ইহা সুন্দর দেখিয়। অন্ধকার হইতে আলোককে পৃথক করিলেন। এইরূপে 

ক্রমশ দিবা রাত্রি, স্থল জল, নদী সমুদ্র স্থাষ্ট হইল। (২) তিনি প্রথমে 

জলচর, ও খেচর সমূহ স্জন করিলেন। তৎপরে পশ্বাদি স্থষ্ট হইল, এবং 

সর্বশেষ তাহার স্বরূপ মন্তুষ্য স্থজন করিলেন। (৩) পুর্থী ও স্থষ্টিতত্বের বর্ণনা 

এই পর্যান্ত। জলপ্রাবন সন্ঘদ্ধে বাইবেলের উল্ভি, ঈশ্বর পাপীদিগের দমনার্থ 

একচব্রিংশদিবসন্যাগী জলপ্রাৰন করেন। তাহাতে পরম পুণ্যাক। নোয় 

নামথেয় ব্যক্তি এক বিচিত্র বহিত্র প্রস্থত করিয়া তাহাতে সমস্ত জীবের 

এক এক যুখা রক্ষা করেন। স্বয়ং এবং সেম্, হাম ও রাফেৎ নামা 

পুজ ও পু্রবধুত্রয় সহ সেই নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। নোয়া হইতেই সেই 

মহালগাধনে স্থষিরক্ষা হয়। | 
গ্রীক পুরাণে উল্লেখ আছে, "সর্বাগ্রে মহাপ্রলন্কের (08925 ) উৎ- 

পন্তি হইল, কুতেরাং উহাই প্রথম এবং স্থষ্টির আদি। তংপরে সর্বাসহা গেয়। 

অর্থাৎ পৃথিবীর উদ্ভব । ইহার পৃষ্ঠস্থলে দেবমানবের বাসস্থান এবং নিয়স্থলে 
টিটিনিএনিভায্যা জার রযানিরাররটিরি রি রর রিট রস 

(২) [0 0১০ 1১801100000 070516111১0 1706৮902049 

[19111 1000৮ 1070) 8100 ৮0117 8170 027000095৪৪ 81)01) $1)9 

[০০ 00১০ 0607, * 4 450 ৫০৫ 581৭. 19 6919 1১6 10876, 

9110 61৩10 আঞ৪0180)6 8001 ৮০৪89. 9৮1০54 6.০ 1197) 

170101089 05:57650, 

(৩) 4 6০]. 5910, 196 83 07000 1021 1] 0111 11709:00) 

| 1311)10) 

[১৩ [6812 4১5০1 7), স20008৩9 5255 ০1905 0805 00 0৩ 

(70859 ০01 000, ৪ 2150 10209 2) 1110 11270 ০0? 06 0০” 

অসন্তষ্টা দ্বিজা নষ্টাঁঃ সন্তষ্টাইব প্রার্থিতা? । 



৬ সংসার-তরু | 

গুহার আকারে তার্ডীরোস বা নরক স্থান।” (৪) গ্রীক পুরাণ বিশেষে 

আবার ইহার বিভিন্ন মতও আছে। ৫৫) জলপ্লাবন সম্বন্ধে গ্রীক পুরাণে 

বারদ্য় উক্ত হুইয়াছে। প্রথমবারে ওপাঁইজ্স্ এবং দ্বিতীয় বারে ডিউকেলি- 
য়ন কর্তৃক স্থা্ট রক্ষা হয়। 

চীনদিগের পৌরাণিকেরাঁও তাহাঁদিগের শাস্ত্রে জলগ্লাবন স্বীকার করে। 
জলপ্লাবনে পয়ানম্থ নামক পুণ্যাআ কর্তৃক স্ষ্টি রক্ষা প্রাপ্ত হয়। 

সাইবিরীয়ের! জলপ্লীবন স্বীকার করে। হন্দল পর্বত গুহ! তাঁহাদিগের 

এক প্রধান তীর্ঘস্থান। ইহাঁদিগের বিশ্বাস, এই গুহাঁপথে জলপ্লাবনের তাবং 
জল ভূগর্তে প্রবাহিত হইয়াছিল । 

মিসরীয়দিগের শান্ত্রে ঈশ্বর স্বয়ং ছুইভাঁগে বিভক্ত হইয় স্ৃষ্টিকার্ধ্য 
সম্পন্ন করেন। প্রথম ভাগের নাম নেক অর্থাৎ অনন্তকাল ব্যাপক, এবং 

ঘিতীয় ভাগের নাম পথা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা । ইহাঁদের আর একটি দেবতাঁর 

নাম আমন। ইনি পালন কর্তী। (৬) জলপ্লাবনেরও উল্লেখ আছে। 

তাহাদিগের দেবতা জোন্দের পরামর্শ মতে আসিরিম্ নামক ব্যক্তি স্থট্টিরক্ষারথ 
ব্রতী হয়েন। 

কাল্টীক্ক জাতীর ইতিহাসে উল্লেখ আছে, প্রথমে শুন্ত হইতে এক 
আদিম পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাহার নিক্তর দশমপুকুষের সমকালে 
জলপ্লাবন হুয়। সেই সময় ধর্থাস্বা রিস্থুথস্ রাজা ছিলেন। তিনি মীন. 

উট 

(৪) গ্রীক পুরাণের বিবরণ পুজাপাদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 
সপ্রসিদ্ধ “গ্রীক ও হিন্দু” নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল। রি 

(৫) শ্রীক পুরাণকার আফিউসের মতে সর্ব প্রথমে ক্রোণোল ঝ| কালের উৎপত্তি। 
তৎগরে ইথার অর্থাৎ মহা প্রলয় হয়। মহাপ্রলয় হইতে ক্রোণোস্ একটি অও উৎপাদন 
করেন, সেই অও্ উত্তেদ করিরা! স্ত্রীপুরুষ উভয় গুণ ও ধর্শযুক্ত একু €দবতাঁর আবির্ভাব হয় । 
ইহার নাম ফানিস। ফানিস ব্রহ্মা মুস্তি প্রসব করে। ইহার অভ্যন্থরে যাবতীয় হৃষ্টীর 
প্রাথমিক বীঞ্জ নিহিত ছিল। এই উক্তির সহিত হিন্দুশাস্ত্রের সম্যক সামগ্রন্ত উপলদ্ধি হয়! 
স্থানান্তরে সে কথ। বিবৃত হইফে। ূ 

(৬) হিন্দুর ত্রিদেষের সহিত ইহার নামঞ্জন্ত অনুভূত হয়। বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য । 

করোঁতি তাদৃশী মৈত্রি যাঁদুশি নিবপস্কয়ো। 
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নরাকার ওয়ালে নামক দেবতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এক স্থুবৃহৎ তরণী 
নির্মাণ করেন এবং যাবতীয় জীবজস্ত সহ স্বয়ং সপরিবারে সেই তরণীমধ্যে 

আশ্রয়গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করেন। (৭) | | 

ফিনিসীয়েরা জলপ্লাবনের কথা স্বীকার করে না। তাহাদিগের দত, 

জগত স্বয়ংই অনাদি, অনন্তকাল হইতে এই ভাবেই চলিয়। আদিতেছে, 

ইহার আদি বা অন্ত নাই। ইহাদিগের মতে জগৎ প্রথমে জলময় ছিল। 

গভীরধুমে নভোমগ্ডল সমাচ্ছন্ন ছিল। তৎপরে স্বশক্তি সমুৎপন্ন বেল্সিমন্, 
আষ্টটি, এবং মেলিক্টদ্ উদ্ভঙ হইয়া যথাক্রমে স্থজন পালন ও ধ্বংশ করিতে 
লাগিলেন। (৮) 

যুদীয় পুরাণে ( পুরাতন বাইবলে -) স্থষ্টর বিবরণ এইব্নুপ বর্ণিত হইয়াছে। 

য়াভোঃ ব। যেহোবো (অগ্নি) প্রথমে স্যষ্টকণর্ধয সম্পন্ন করেন। জলপ্লাৰন 

বৃত্তান্ত নূতন বাইবলের অনুরূপ | 
পারদীক পুরাণ জেন্দ রচিত অবস্থা । এই গ্রন্থের সাধারণ নাম জেন্বা- 

বেস্থা। ইহাধিগের মতে অর্মসদও অহিমান নামক আদি পুরুষদ্ব় স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত 
হইয়া জগৎ স্থষ্টি করেন । | 

কোরাণে আছে, জগৎ প্রথমে অন্ধকার ছিল ।--তৎপরে খোদা (আল্লা 

বা ঈশুর ) আলোক হ্যষ্ট করিলেন। ক্রমে মন্ুষা, তংপরে জীব্জন্ক শ্জন 

করিলেন। ইহাদের মতে নু নামক পরমধন্ধীস্া ব্যক্তি জলগ্লাবন হইতে সাষ্ট 

রক্ষা করেন | 

পৃথিবীর উৎপন্তি সম্বদ্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পে্গর বলেন, স্ধপ্রথমে 

কতকগুলি স্ক্ সু্ম পরমাণু যথেচ্ছা (10. % ০1,০৮০ 96৮1০ ) বিস্তৃত ছিল। 

এই পরমাণুরাঁশি ভিন্ন কোন পদার্থ বিশেবের অস্তিত্ব ছিল না। (৯ )পরে সেই 

সমস্ত পরমাণুরাশি একত্রিত (০9208785902) হইতে আরম্ত হইয়। বাম্প- 

(৭). বৈবস্বত মনু মতস্ত/বতারের মহত কান্ীয় ইতিহামের হুন্দর সাদৃগ্ভক আছে। 

এ সব কথা শ্বান।স্তরে আলো চিত.হইবে। 

(৮) হিন্দুপুরাণ ধর্ণিত ব্রহ্মাবিষুমহেম্বরের সহিত একাত। দেখ ন। 

(৯) আমাদিগের হিন্দুশাপ্েও অবিকল এই মতের পরিপেষক মত নিহিত আছে। 

পাঠক ন্যারমীদাংসার হৃপ্টিতস্ব পাঠ করিলেই সন্যানত্য জানিতে পারিবেন। 

অগুদ্ধ বাসনা যস্তয তস্যসিদ্ধিঃ কখং ভবে । 



৮ সংসার -তরু | 
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রূপে .পরিণত হয়। নেই বাম্প হইতে উত্তাপ ও অগ্নি এবং অগ্নি হইতে উত্তপ্ত 

তরল পদার্থ (71107 91919) সমূৎপন্ন হয়। পরিশেষে উত্তাপ হাস হইয়! 

আসিলে সেই উত্তপ্ু তরল পদার্থ হইতে ঘৃত্তিকার উৎপত্তি হইল। 
সুষ্টিতত্ব সম্বদ্ধে মহাভারতে উল্লেখ আছে,_-ণ্পরমপিতা পরমেশ্বর প্রথমে 

প্রজাপতিকে স্বজন করিয়া তন্থারা এই নিখিল বিশ্বসংসাঁর ছ্জন করেন। 

সেই-বিশ্বত্র্া সনাতন পুরুবই অর্লোক পিতামহ ব্রহ্মা (১০) নামে স্গ্রসিদ্ধ। 

সর্ধপ্রথমে মহত্বত্বের উৎপত্তি হয়,পরে এই মহত্ত্ব হইতে “অহঙ্কার, 

অহঙ্কার হইতে আকাঁশাদি সুক্ষ মহাভূতের উৎপন্তি হয়। (১১) 
(১) খগ্যেদের ১ম মগুলের ১৮ অষ্টাদশ কুক্তে তরঙ্গ স্তুতি ও প্রার্থন। শব্দে ব্যহত 

হইয়াছে । সায়ন ব্রহ্মা শব্দের অর্থ ৪করেন, যন, মহত্ব । (18961) ) রোথ বলেন, ব্রন্গ। 

শবে, প্রার্থনা, পবিত্র, লাকা, জ্ঞান, সততা, গরদাস্বা ও পুরোহিত বুঝায়। গোক্ষমূলর 

(018,1001110)  বালন, বৃহ ধাতুর অর্থ বদন। ঘিনি বৃদ্ধি করেন,_-জীব বৃদ্ধি করেন 

অর্থাৎ সষ্টি কার্ধাদ্বার। ধিনি ধরায় জীবসংখ্য। বৃদ্ধি করেন, ভিনিই ব্রহ্ম।পদ ঘচ্য। 

(১১) আর্য খধিগণ পঞ্চভুতেরই অস্তিত্ব শীকার করেন। দেই গঞ্চভুত সংযোগলন্ধ 

এই জগৎ, মেই পঞ্চভুতের ৩৭9 গঁচ পাঁচটা অংশে বিভভ্ত করিয়াছেন। সেনকল ধিষ্য় 

কোন কোন পাশ্চা্য বৈজ্ঞানিক কর্তৃক তন্ুমৌদিত | যথখ।, 

কষিতি তেজ মরূৎ ব্যোম 

রূপ রম ৪0 গন্ধ শন 

চু ভিসা ত্বক. * নাসিকা কর্ণ 
80110 ]17)10 1১101019101) 0198 171761" 

পঞ্চেন্দিয়ের বিষ়ীভূত যে পঞ্চভূত, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল। কিন্ত 
কোন কোন পাশ্চাত বৈজ্ঞানিক এ তত্ব স্বীকার করিতে . প্রস্তত নহে। 

এরিইটল ( 471569%০) ভূত, পদার্থ দশভাগে বিভক্ত কৃরিয়াছেন যথা,__দ্রব্য 

901)5100, গুণ ৫4971৮7 পরিমাণ 0১057700, সধবন্ধ [০12008) কর্ণ 

/860017১ অধিভাৰ 1855700) স্থান 118০৮, কাঁল 7109, অবস্থা 10911010 

ও স্বভাব [12010, কা 

আবার জার্মীণ দার্শনিক কান্ত (10876) সপ্তদশ তত্ব আবিষার কিয়া 

জন্্নভূমি নিকম্পিত করিয়াছেন। তাহার আবিষ্কৃত সপ্তদশ তত্ব এই, 
কাল 1579 স্থান 51298 একত 0815, বহুত্ব 10110) পুর্ণত্ব 2০6- 

8110 অস্তিত্ব বাদ 40110080105 নিরীশ্বরবাদ 192%6100, সীমা 141001- 

অহিংস পর্মৌধর্মো। হিংসা! ধর্োজুগুপ্লিতঃ ) 
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আবার সেই সকল মহাভূত হইতে এই জরাযুজাদি চতুর্বি্প প্রাণীর উ২পত্তি 

হুইয়াছে। | 
ভগবান প্রজাপতি সর্ধপ্রথমে জলের স্বষ্টি করেন। নরের জীবন শ্বরূপ 

বলির়। জলের আর :একটী নাম নার হইয়াছে । এ নার হৃত্টিকালে বিষুঃর 
অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হইয়াছিল। জলে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে মেই বীজ হইতে 
একটা হিরণ্যবর্ণ অণ্ড উৎপত্তি হইল । সেই অণ্ডে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। 
তাহার নির্গমন কালে অণ্ড ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ স্বর্গ ও 
অপরভাগ পৃথিবী নামে অভিহিত হুইল। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে যে 
শুগ্যমর স্থ(ন রহিল, তাহারই নান হইল আকাশ । 

ভগবান হিরণ্যগর্ভ এইরূপে ত্রঙ্গাগড কৃষ্টি করিয়া সূর্য ও দশদিক হ্জন 

করিলেন। দ্বিধা খণ্ডিত অগুমধ্যে মন, বাক্য, কাল, কাম ৩ জড়পিণ্ডের 

স্ষ্টি হইল । তৎপর সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি হইল। 

জীবতন্ত সম্বন্ধে পুরাঁণবিশেষের উত্তিতপিতামহ স্বয়ন্তু গ্রজাসংখ্যা 

বুদ্ধির জন্য আপন দেহ ছুই অংশে বিভক্ত করিলেন। তাহার এক অংশ 

র ও,অপরাংশ নারী হইল। এই হইতে যোনীসম্ভব জীবের সৃষ্টি আরম্ভ হইল। 
এক্সণে এই বিভিন্ন শীস্বীর মতানুসারে সর্ববাদী সম্মত এই কয়েকটা 

কথ প্রাপ্ধ হওয়া গেল। প্রথম-_-জগৎ্' আদিতে ঘোর অন্ধকার ছিল, 
অনন্ত বানিরাঁশি জগতের সর্বত্র ব্যাপিয়। ছিল, জনপ্রাণী বা কোন জীবিত 

15097, পদথ 818/৯৮০০, কার্্যকারণ সম্বন্ধ 0810811/5, পারম্পরিক সম্বন্ধ 

[১০০1])০০105, সম্ভাবনা 995101170, যথাথত। £061081115, অপরিহার্্যত। 

টব ৩9955165, টিৎ 9০৮4, প্রকৃতি 01০7581, এবং ঈশ্বর 9০]. এই সপ্তদশ 

তত্ব একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে নকল তত্বের তত্ব পাওয়। যায় ন|। 

মূলে সেই পঞ্চভূতেই সমাহিত হয়। - 

ভিতর কলীন € 1০6০: 09951; ) কেবল মাত্র চাবিটা তত্বের 

অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যথা! [১8০ অহং, 2০00-700০ আম ন্ডিন্ন অন্য, 

[1)01)16602059 অসীম কারণ এবং 79186107০04 6০ 1006 80 

0০ 7706 07600 6০ 1090160 5010906 অসীম কারণের সহিত 

অহং পদার্থ ও আমাভিন পদার্থের যে দহ্ন্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এ 
তত্বচতুষ্টয় সমধিক গ্রান্থ । 

অলভ্যমিচ্ছন্ নৈঙবন্ান্ মুঢ়বুদ্ধিরিহোচ্যতে । 
(৯২ ) 



৬০ | ংস্র-তক । 

বাঁ অচেতন সত্বার 5অস্তিত্ব উপলব্ধি হইত না, এবং উপলব্ধি করিবারও 
কহ ছিল না। দ্বিতীয়_-একমাত্র ইশ্বর ছিলেন। নিরীর্বরবাদীর৷ বলুন, 

জগৎ স্বভাবসন্ভৃত।_-ঈশ্বর কেহ নাই। আমর! নিরীশ্বরবাদীদিগের সহিত 
তর্ক করিব না, তাহাঙ্দিগের উক্তি আমরা শিরোধার্য করিয়া বলিব, তাহার 

ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়। যে মহাণশক্তির, উপাঁপন। করেন, যে মহাশক্তির 

অসীম ক্ষমতার গুণান্ুবাঁদ করেন, যে শক্তির সমন্বয়ে এই জগৎ ও পরিদৃশ্ত- 
মাঁন যাবতীয় পদার্থ স্থষ্ঠ হইয়াছে, সেই মহান শক্তির নামই আমরা বলি 
টীশ্বর। ইশ্বর শক্তির আধাঁর। . 

কারণ ব্যতীত কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না। একথা সর্ববাদীসম্মত। 

জগৎ স্ষষ্টির পূর্বে ইহা অবন্ই স্থিরীক্কত ছিল যে, উহা! মনুষ্যাদি জীবন্ত 
প্রাণী, এই জড়পদার্থের আধার হইবে। এতাঁবতাঁয় জগতে স্বষ্ট সত্বার 
ভবিষ্য অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ছিল । জগত স্য হইল, মনুষ্য বাসের জন্য । এখন 

কির্ূপে সেই ধুমাবরিত জীবন্তসত্বাপরিশূন্য অনস্তবারিবিক্ষোভিত জগত 
মনুষ্যবাসৌপযোগী হইল, এবং কিন্ধূপেই বা জনশূন্য সেই নিবিড় ভূভাগে 
সর্ববৰিগ্ঠাসম্পন্ন মন্তুযোর আবির্ভাব হইল, তাহাই আলোচিত হইবে। বিভিন্ন 
ধর্মশাস্ত্ের মতামত বক্ষ্যমাণ প্রবদ্ধেই প্রকটিত হইল, এক্ষণে ইহার অবান্তর 

ব্যবচ্ছেদ প্রামাণ্য প্রাকৃতিকতত্ব সঙ্চলনে অগ্রসর হওয়। হইতেছে। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধ । 
স্থষ্িতত্। 

( পৃথ্থীতত্বের উপমংহার। ) 

প্রাচীন আর্ধ্যশান্ত্র সম্মত স্ষষ্টতত্ব পর্যালোচনা করিলে যাহা সতঃই 
উপলদ্ধি হয়, ভাহাই বর্ণিত হইতেছে । 

্বয়স্ত সর্ধপ্রথমে একটা অণু. প্রসব করেন । সেই অণ্ড মধ্যে বিরাট 
পুরুষ নিহিত ছিলেন। কালে শক্তিচ্ষলে বিরাটপুরুষ সেই. অগ্কে 

 অপিচেন স্জয়াহিনো কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে 
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দ্বিখপ্ডিত করিয়া তন্সধ্য হইতে নির্গত হইলেন। অগ্ডেৰ উদ্ধভাগ স্বর্গ ও. 
নিয়ভগ মত বলিয়। কীন্তিত হইল। বিরাটপুরুষ ব্রহ্মা তখন প্রজাশ্টি, 
মানসে ক্রমান্বয়ে নাঁরদার্দির সৃষ্টি করিলেন। নারদাদি প্রহ্ত হইয়াই 

সাংসারিক কার্যকলাপে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেন। প্রহ্থতমাত্রেই ব্রহ্মপদ. 
ধ্যানে নিরত হইলেন। সর্বশেষে প্রজাপতি দক্ষ (মতান্তরে মন্থ ) দ্ছজিত 
এবং তৎকর্তক লোক সমূহ কষ্ট, হইল এবং কালে ধরীপৃষ্ঠে অগণ্য লোক 
পরম্পরার আবিাব পরিদুষ্ট হইল। | 

স্াষ্টতত্ব বিষয়ক উপাখ্যান ভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এমন 
একটা সর্ধবাদীসম্মত বিধি প্রাপ্ত হওয়। যায়, যাহার সহিত সকল জাতীক়্ 

শাস্ত্রের প্রক্যতা অনায়াসে হদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। 
শাস্ত্র বিশেষের উক্তি, স্বয়স্থনাভিপদ্ম হইতে ত্রহ্মা উদ্ভূত হন, সেই অস্ত 

ব্রহ্মার একটা নাম কমলাসন। বেদে ইহার নাম মানব বাঁ মহৎ। এই 
মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাঁশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল 
হইতে ভূমি, ভূমি হইতে অম্সি, অগ্রি হইতে বায়ু এবং সেই সমস্তের সমবাঙ্ছে 
পৃথিবীর উৎপত্তি । অর্থাৎ এই পঞ্চভৃতের সংযোগে পৃথিবীর উৎপত্তি 

র্ধার- মূর্তি ব্যাখ্যায় পঞ্চভূত দ্বার তাহার দেহ গঠিত হইয়াছিল। এই সুত্র 
অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় শাস্বকারগণ ব্রহ্ধাকে জগৎত্ব্যাপী বলিয়। থাকেন। 

জড়বাদীরাও এই সুত্র অবলম্বনে জগতব্যাপী পঞ্চভূত-সংযোগসাধ্য ব্রহ্গাকে 
সাধারণতঃ জড় নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন ।, 

শাস্ত্রের মতে শক্তিই কেবল অনাদ্দিকীল হইতে আছেন। জর্ডের 
উপর এই শক্তির আবিরাঁব হেতু হ্ষ্টিকা্য সংসাধিত হইয়া আসিতেছে । 

এই শক্তির প্রভাবেই জড় কাধ্যকাঁলে শক্তিবিশি্ই হয়। জড়ময় মানবদেহ 

এই শক্তি বলেই চৈতন্ত প্রাপ্ত হয়। শক্তি প্রাণন্বপে যে পর্যযস্ত মানবদেহ 
আশ্রয় করিয়। অবস্থান করেন, ততক্ষণ জীবন অক্ষয়. থাকে । শক্তির 

অভাব হইলেই মানব যে জঁড়--সেই" জড়েই সমানীত হয়। পরন্ধ শক্তি 

বলেই সংসারের অস্তিত্ব । শক্তি না থাকিলে সংসার এক মুহুর্তও থাকিতে 
পারে না। | 

পরস্ত কি শক্তি, কি শৈব, কি সৌর আর কি গাঁণপত্য, প্রত্যেকেই 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপান্ত দেবতার প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে কখনই কুষ্টিত. 

অবিরোধেন র্দন্ধত্তদ্ধন্মং সম্থপাশ্রয়েছ্। 
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হইবেন না। সেই সমস্ত দেবতার আভ্যন্তরিক চিত্ত অভিনিবেশ 
সহকারে পর্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট হৃদর্গম হয় যে, সকলের মুলেই 
সেই শক্তি ও জড় বা প্রক্কৃতিপুরুষ। আবার সেই উভয়ের সংযোগে এক 

অনাদি পুরুষ । | 
আ্তিক সম্প্রদায়ের মতামত এক প্রকার আলোচিত হইল, অতঃপর 

নাস্তিক ও দার্শনিকগণের ছুই একটী মত 'আলোচনা কর! এ স্থলে নিতান্ত 

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দর্শনের দর্শনশক্তি এই তত্বের স্বরূপ দর্শনে কতদূর 

সমর্থ হইয়াছেন, এবং নাস্তিক সম্প্রদায় স্বভাবকেই বা কতদূর উচ্চ সিংহাসন 
প্রদান করিয়াছেন, তাহ! একবার দেখা আব্শ্তক। * 

স্থষ্টি ও জীবতত্ব সন্বদ্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্ধিন যে মত প্রকটিত 
করিয়াছেন, তাহাই এখন .পাশ্চাত্য প্রদেশের আঁবাঁলবৃদ্ধবনিতাঁর বিশ্বান্ত, 
স্থতরাঁং পৃজনীয়। দর্ধিনের প্রতিকূল মতাঁবলম্বী যাহারা আছেন, তাহার! 

অন্গুলীমেয়, সুতরাং তীহাদিগের মতদ্বৈধ প্রচারার্থ উচ্চ চীতকাঁর সাধারণের 

কর্ণপথে প্রায়ই প্রবিষ্ট হয় না। এমন স্থলে দর্বিনের মতই সর্বাগ্রে গ্রহণ 

করা কর্তব্য হইতেছে। 
সর্ধপ্রথমে জগতে. যে প্রাণী মাত্রেরই অস্তিত্ব ছিল না, নিয়ে অনন্ত 

প্রসর বারিরাশি ধু ধু করিত, শূন্যে জ্যোতিম্মঁয় পদার্থ দৃষ্টিগোঁচর হইত না, 
চক্কুরধ্যাদি গ্রহগণের প্রদীপ্ত রশ্মি তখনও জগতের পৃষ্ঠে পৌছে নাই, 
আকাশে কেবল ঈথর ও নেবুলার গতায়াত ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না, 
এ কথা দর্ধিন স্বীকার করেন। তিনি বলেন, জগৎ জলময় ছিল এবং 

সেই জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলচর প্রাণী আপন! হইতেই উদ্ভূত হয়। ইহার প্রমাণ, 
কোন নিজ্ঞন স্থানে একটী পাত্রে জল রাখিয়া অতি সাবধানে রাঁথিলে, 

কিছুদিন পরে সেই জলমধ্যে কীট এবং মশক - দৃষ্টিগোচর হইবে। এই 
জলে কোন প্রাণী প্রবেশ করিতে পারে এমন পথ ছিল না বা জলেও 

তাদৃশ কোন পদার্থ ছিল না, যদ্বারা উক্ত কাটাঁদি জন্মাইতে পারে। দর্বিন 
এই বাঁক্যকে. দৃঢ় করিয়া তিনি সেই অনন্তব্যাপী জলরাশি মধ্যে জলচর 
জীবের স্বাভাবিক সত্বা অনুভব করেন € ১২ ) তিনি" আঁরও বলেন, কালের 

€ ১২ ) প্রবাল কাট হইতে প্রবাল রডের উতপত্তি। ইহাঁও এই বাক্যের 

অভব্যো ভব্যরূপেণ ভস্মাচ্ছন্ন ইবানল। 
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অসামান্ত আরর্ভনে আবর্তিত হইয়া দেই সব জলচর ক্ষুত্র ক্বীটাদি হইতে 

বৃহৎ কলেনর মতস্যের উৎপত্তি হয়। এদিকে চন্তকু্যাদির আকর্ষণে কাল- 
ক্রমে জলভাগ হইতে ক্রমশঃ স্থলভ্বাগ পৃথক হইতে লাগিল। জলভাগের 
মধ্যে কুদ্র ক্ষুত্র দ্বীপ জন্মিল। তখন মংস্যগণের গমনাগমনের অস্থবিধা 

হইতে লাগিল। ভ্রতগমনে তাহারা দ্বীপস্থ মৃত্তিকা ছ্বার৷ প্রতিহত হইতে 

লাগিল। এইরূপে বক্ষঃস্থলে বারম্বার আবাত প্রাপ্ত হইয়া তাঠাদিগের বক্ষঃস্থল 
দৃঢ় হইতে লাগিল। ক্রমে কালক্রমে তাহাপিগের প্রবৃত্তি সেই দ্বীপ বিচরণে 
অগ্রসর হইল। বহুকাল হইল, সেই চেষ্টায় উভচরের স্থষ্টি। 

প্রকৃতির এমনই অত্যান্চ্য্য নিয়ম যে, যাহার যাহা আবশ্কক তাহ। 
স্বভাঁবতঃই উৎপন্ন হয়, এবং অনাবশ্তকীয় যহি!, তাহা! স্বতঃই ধ্বংস হয়। (১৩) 
ক্রমে বহুসংখাক উভচর জলভাগ পরিত্যাগ করি স্থলভাগেই অবস্থান 
করিতে লাগিল। স্থুধ্যোত্তাপ নিবারণের জন্য ভাববশে তাহাদিগের 

গাত্র রোনাবলী দ্বার! সমাচ্ছন্ন হইল। স্থলভাগ কখন শুন্য থাকে না, 
স্বভাবতই মৃত্তিকার লতাগুগ্স জন্মে। (১৪) বহুকাল অনাবৃত মৃত্তিকায় 
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৪ 

অনান্কন গ্রনাণ। খেজুর ণ হন 99৪ ) বিষ নানে একপ্রকার লতা জদ্মে। এ লত 

হইতে এ নিপ্যান নিগত হয়, তাহ। হইতে স্বতঃই প্রবাল কীট জন্মে। ভুমধ্য ও লোহিত 

সাগরেও প্রবাল পাওয়। যায়। 

শ্বেতনগর মধ্য তু জায়তে বল্লবী তু বা। 

বিদ্রম। নাম রত্তাথ]। দু্ন ত্য বজরূপিণী ॥ 

রত্ররহস্য। 

(১৩) ব্যাঙাচি জলে যতদিন থাকে, ততদিন তাহা দিগ্ের পু পুচ্ছ থাকে, স্থলে উঠিলেই 

অনাধগ্কত৷ হেতু আপন! হইতেই পুচ্ছ খসিয়। যায় ন্বন্/পায়ী বালকের প্রথম অনাববশ্যকত। 

হেতু দন্তোডেদ হয় না, পরে আবশ্যকতা অনুসারে দন্থে পাম হইয়। থাকে | 

(১৪) এই বিষয়টি পাঠ করিয়াই পরীক্ষাথ আদর গঙ্গর মধ্য ভাগ হইতে অতিকষ্টে 
কিঞ্চিত মৃত্তিক! আনিয়। একটি নুতন টবে পূর্ণ করিয়। রাখি। তথায় কোন উদ্ভিদের বীঙ্জ 

বা মূল সংস্্ট হইবার সম্তাবন। থাকে না| প্রায় এক পক্ষ পরে আমর! দেই মৃত্তিকা 
তৃণাদির ক্ষুদ্র শুদ্ধ অঙ্কুর দেখিতে পাই, এবং তৎপরে আরও এক সধাহ পরে দেখি, 

টবটি তৃণাদিতে পূর্ণ হইয়। গিয়াছে । গঙ্গার যে স্থান হইতে ম্ৃত্তিক। আহত হয়, সেই স্থান 
কতকাল হইতে যে জলমগ্র আছে, তাঁহ। অনুমানেও আইনে ন|। 

অন্নং বিষ্ঠা পয়োমৃত্রং যদ্ধিষ্কোন নিবেদিত 



১৪ ংসার-তরু | 

আপনা হইতেই নানাবিধ লতাগুল্স এবং ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিল। 

তখন সেই সব স্থলচর জীবের আবশ্তকত! হেতু তীক্ষ দত্ত এবং নখর জন্মিল। 
পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ লতাগুল্সম হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া জীবগণ ক্ষুধা! 
দুর করিত। কালে বৃহৎ বৃক্ষ, এবং সেইজন্য ফলাদিও উচ্চ স্থানে জন্মিতে 
লাগিল। তখন জীবগণের বৃক্ষারোহণ চেষ্টা বলবতী হইল, সেই জন্যই 

প্রয়োজন সিদ্ধার্থ নখরের উৎপত্তি। এই জীবগণের সাধারণ নাঁঘ বাঁনর। 
দর্ব্বিন ইহাঁদিগকে মানবের পূর্বপুরুষ স্থির করিয়াছেন। 

আরও তিনি বলেন যে, মত্স্ত হইতে উভচর হইলেই দুইটী শাখা অবলখঘন 

করে। মতস্তজাত্তির কতকগুলি বক্ষঃস্থলে আঘাত পাইয়! ও বুকে হাঁটিয় দ্বীপ পার 
হইতে বাঁসনা করে, তাভাঁরা ক্রমে বানরে পরিণত হয়, আর এক সম্প্রদায় 

সন্তরণের সাহাধ্যার্থ যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পক্ষ ছিল, ভন্বারা উড়িয়া পাঁর হইতে 

চেষ্টা করে। ইহার ক্রমে খেচর পক্ষীকুলে পরিণত" হয়, দেহের যে কোন 

অংশ অধিককাল কোন বিষয়ের জন্য পরিচালিত্ত হয়, দেহের সেই অংশ 

তদ্রপ আকার ও কাধ্যক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। €(১৫) সে জন্যই ছুই 

সম্প্রদায়ের বিবিধ চেষ্টায়-_দ্বিবিধ প্রাণীর উৎপত্তি । 

দর্রিনের মতের সারাংশ মাত্র অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। বস্তুতঃ 

তিনি স্থির করিয়াছেন যে, পুর্বকালের জলচর হইতে ক্রমবিকাশ বলে 

(1১:0101708) বানর এবং তৎপরে তাহ! হইতে মন্ষ্যের হৃষ্টি। (১৬) 

০০৫৩৯ পাপা পাই ০1 সপ জজ 

(১৫) 1৪ 1১%17815 “48100621 200. 1000] 80101709+ 

€ ১৬) (1)9809176 07000) 9) 9 6005 1990, 6176 10080, 19 00509, 

1160 2010 &. 17211) (21160 609070190) [07:08917 2৮00762] 05169 
1)570169) ৪0৭ 10 10158151106 02 059 010 ০ পণ, 101515 0990979, 28165 

৪1019 867006076 1780 1১90) 68011960107 869721156 ৮50011) 178৮6 

12০2. 019,3500. 20010980179 009010008719 %9 ৪0115 95 (1১9 91] 

7079 200৩0 00192901692 02 059 910 800 106 0110 21701710975, [109 

0020)00209, 200 811 006 01616] 10080107918 27:9 ):01091)]ঠ 0০7150 

টি0হ0 ৪0 2/00860670021500012] 80100975200 09 001০0061৮25 1036 

11৮6 01 01৮07811190 10170755008 80106 21011710191) 1109 0792016, &0৭ 

05 5081 01910 80106 [19101)0 9011091, 10) 019 010) 09900 ০1 (11 

অমিত্রং কুরুতে মিত্রং মিত্রং দে. হিনভ্তিসঃ। 



সার তরু | ১৫. 

দর্বিনের এ কথা কতদূর বিশ্বান্ত এবং যুক্তিযুক্ত, আম+: তাহার আলো- 
চনা করিব না, আমরা সেরূপ ক্ষমতাপন্নও নহি। এ বিচাঁরভাঁর. পাঠক- 

গণের প্রতি । দর্ধিনের মত যে সর্ধবাদীসম্মঘত, এ কথাও আমরা বিশ্বাস 

করি না। থে সমঘ্ব দর্কিনের এই মত জনসমাজে প্রথম প্রচারিত হয়, 
তখন সকলেই ত্ীহাকে বাতুল মনে করিয়াছিল। এই কথা প্রচারিত 

হইলে তিনি যে লাধারণ্যে হাস্তাম্পদ হইবেন, ভাঁহাও জাঁনিতেন। (১৭) 

কিন্তু এক্ষণে দর্বিনের মতই ব্হুদানে পাশ্চাত্যগণ শিরোধার্যা করিয়!ছেন 

বলিয়াই তাহার উক্তি আমরা গ্রহণ করিলাম। নতুবা নব্যশিক্ষিতাভিমানী 
বঙ্গবাসী পড়িবেন কেন? অন্ততঃ দর্বিনের মানের খাতিরেও এ পুস্তকের 
একবার পাঁতা উল্টাম তাহাদিগের পক্ষে নিতীস্ত অসম্ভব নহে । 

এ মহা পরিবর্তনের আজিও বিরাম হয় নাই। এদিকে ফেমন দিনে 
পর দিন চলিয়া যাইতেছে, জগতেরও তেমনি পরিবর্তনের পর পরিবর্তন 

চলিয়াছে। এ পরিবর্তনে পরিবর্তিত হইয়া ভবিষ্যতে আমরা আবার যে 
কিরূপ জীবে পরিণত হইব, তাহা এখন ভবিষ্যতের ঘনতমস।চ্ছন্ন গর্ভে 

নিহিত আছে । | 

আজিও যে পরিবর্তন চলিয়াছে, তাহারও প্রমাণ দুষ্প্(প্য নহে। কমেকটী 
সাঁমান্ত উদাহরণ দিব। মৃত্তিকার রূপান্তরে কম্করের উৎপত্তি । কন্কর-_না 

মৃত্তিকা না প্রস্তর। এই কক্করই পূর্বে মৃত্তিকা ও বালুকার মিশ্রপে এখন 

কম্কর হইয়াছে, ভবিষ্যতে প্রস্তর হইবে। অনেকে কাঁচপোকার 
আরম্ুলা € তেলাপোকা, তিলপায়িকা ) ধরা দেখিয়াছেন |. ইহাতে 

7896 আও 0870 506 (00৮৮ 076 92217 1020077 0? 811 076 ৮91011১7568 
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অর্থ শাস্ত্রং ন জানাতি কেবলং তক্মাশ্রয়েৎ। 



১৬ সংসার তরু | 

একটী আশ্চর্য্য পরিবর্ভন হয়। কাচপোকা আরম্ুলাকে বাসাক় লইয়া গিয়। 

তাহার পক্ষ ও গাত্রের উপরিস্থিত অতি ুক্ম আলোহিত বর্ণ টুকু তুলিয়৷ 
খাইয়া ফেলে। পরিবর্তনের গুণে সেই পক্ষহীন গাত্রাবরণচ্মহীন আর- 

সুলা কিছু দিনের মধ্যে স্থন্দর প্রজাপতি হইয়া! উড়িয়া যাঁয়। অতি 
পুর্বকালে আম্র ছিল। ্চ্যুতলতার” উল্লেখই প্রাচীন পুস্তকে সমধিক। 
বহুকালের প্ররিবর্তনে সেই চ্যুতলতা৷ এখন চ্যুত মহীরুহ হইয়া দীড়াইয়াছে। 

আফ্রিকাদেশে নিউক্রদ নামে এক প্রকার জন্ত আছে। তাহাদিগের মল 
হইতে ৩৪ দিনে ছোট ছোট পক্ষীর স্ায় একপ্রকার জীব উদ্ভূত হয়। 
ইহাদিগের নিয়ম, সমস্ত দল একন্থানে একসময়ে মলত্যাগ 'করে এবং 

যথাক্রমে একসময়ে দলে দলে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীগুলি আকাশে উড়িয়া! 

চলিয়া যায়। ডাক্তার শ্লীমান ইহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। 

দেই ক্ষুদ্র পক্ষীর শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিরাছেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সমস্তই 
পক্মীর সহিত অভিন্ন । উক্ত সাহেব.এই পক্ষীদের নাম দিয়াছেন গলুফরোজ। 

খাঁটি বাঙ্গালায় ইহার নাম ণ“গোবরে পদ্ম 1” 
জুলুল্যাণ্ডে একপ্রক্ষার বৃক্ষ আছে। ত্বক্ খসাইয়া লইলে তাঁহার মধ্যে 

অবিকল গ্ররন্তরের ন্যায় বর্ণ ও দৃঢ় কাঠ দেখিতে পাওয়! যায়। পিপীলিকা ও 

পুত্তিকার পক্ষোদ্ডেদ ক্রমবিকাশের একটা দেদীপাগান প্রমাণ। 

_ কাষাসক্তিতো৷ বিভিন্ন জন্তর পরস্পর সম্মিলনে আজি পর্য্যন্ত এদেশে যে কত 
অভিনব জীবের স্য্টি হইতেছে, তাহা কে নির্ণয় করে? ১৬৮ খুষ্টাব্দ 

প্রাণীতত্ববিদ. পণ্ডিত গ্রেহাম কেবল এই "শঙ্করপণ্ড প্রদর্শনী প্রদর্শন করি 
দর্শকগণকে চমতকৃত করিয়াছিলেন । (১৮) 

এইরূপে আজিও কতঙ্ত্রকার জৈবিক পরিবর্তন কতস্থানে সংঘটিত হইতেছে, 
তাহা কে অবধারণ করিতে পারে ? 

পরার রারহরারররতরারারররররররাররারররররারররাতাররররারারার 

(১৮) ৮19 1025 316582015 0ত2। 15109059056 0 48101079085 

 অসাধবী কুলটা নারী পতিং হিত্বান্তমাশ্রয়েৎ 



জীবতত্বী। 
( অবতার তত্র সামঞ্জমে। ) | 

স্ষ্টিতত্ব শীর্ষক প্রবন্ধে ্ষ্িস্্ধে যে যে ব্যক্তি যে যে মত প্রকটিত 
করিয়াছেন, তাহার যথাসভ্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং 

তৎসহ আর্ধ্যশান্ত্রাহমোদিত মতাদিরও আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে 
যে, এ সম্বন্ধে আধ্যমুনিখধিগণ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে সমস্ত তত্ব 
নিরূপণ করিয়া, আধুনিক পাশ্চাত্যগণ বাহাঁছুরী লইতেছেন, কত শতসহত্র 
বসর পুর্বে আরধ্ধ্যখ্খষিগণ তাহ! নির্ধারণ করিয়া গিষ্লাছেন। এক্ষণে 

, দই সমস্ত নানাবিধ মতাদি পাঠ করিয়া, মনোমধ্যে কি প্রকার যুক্তি 
" উপস্থিত হয় এবং কোন যুক্তিই বা সমধিক বিশ্বান্ত বলিয়া অনুমিত হয়, 

তাহাই দেখা বাউক । 

সষ্ঠির পূর্বে জগৎ যে জলময় ছিল, ইহা অবন্ত স্বীকার্্য এবং 
বিশ্বান্ত । এই জলপ্লাবন বিষয় অনুধাবন করিলে, কয়েকটা বস্কর সত্বাস্বত্ব 
আপনা হইতে মনোমধ্যে উদ্দিত হয়। কোন বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার 
করিবার পুর্বে ইহা জানা আবশ্তক যে, সেই স্থীকৃত বস্তর সহিত তাহার 
আধারের অস্তিত্ ও পরোক্ষভাবে স্বীকার করিতে হয়। কেননা, আধার 
না থাকিলে, আধেম্স থাকে না। স্থতরাং জলের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই 
বাধ্য হইয়া জলের আধার মৃত্তিকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তবে 

,'জলের নিম্নে অনতিদুরে না হউক বহুদূরে মৃত্তিকা ছিল। এখন. তবে 

পাইলাম, জল ও মৃত্তিকা । এই ছুইটী স্বীকার করিলে, আর একটী কথা 

স্বীকার করিতে হয়, জলের উপরে আকাশ ছিল। আকাশ ছাড়িয়া দিয়া, 

[কেবল জলময় বর্তলবৎ জগতের কল্পনাও হইতে পারে না। অতএব এটাও 
স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে। আকাশ কি? আকাশ শুন্তময়! 
আকাশে আছে কি? মেঘ। (ইংরাজ বলিবেন,_ইথর, নেবুলা ইত্যাদি ) 

অন্তে যাহা বলে বলুক, আমরা বলি, মেঘ। সমুদ্রের উচ্ছাসে কি 
পর্জ্জন্তদেবের অত্যধিক বর্ষণে জগৎ জলময় হইয়াছিল, কি স্বভাববশে 
বা বিধাতার ইচ্ছায় জগৎ জলময় . হইয়াছিল, সে তর্ক এখানে 

চি 2 
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নহে। কেননা, যদি জলোচ্ছধাসই জলপ্লাবনের হেতু হয়, তবে চন্দ্র সুর্যের 

আবশ্যক, তাহাঁদিগের আকর্ষণ থাক আবশ্যক, কিন্তু সে সময় কোন 

জ্যোতির্ময় পদার্থের অস্তিত্ব কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক আর কি পৌরাণিক 
কেহই স্বীকার করেন না) অতএব জলোচ্ছাঁসই জলপ্লাবনের হেতু ইহা 
কেহ স্বীকার করিবে না। বরং অত্যধিক বৃষ্টিই ইহার হেতু বলিয়া কেহ. 
কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তত আছেন। (১) 
আকাশ থাকিলেই মেঘ থাকিবে। নতুবা মহাসমুদ্র সমুখিত বাপ্পরাশি 

থাকিবে কোথা? (২) মেঘ ছিল। আকাশে মেঘ থাকিবে কিসের 
বলে। মেঘকে সঞ্চারিত করিবে কে?-উর্দেং উঠাইয়া মিলাইবে কে? 
অতএব বায়ু ছিল। পঞ্চভুতের চারিটা ছিল, ছিল না কেবল একটা । 

ক্ষিতি, অপ, মরুৎ ও ব্যোম এই ভূতচতুষ্টয় ছিল, সকলেই স্ব স্ব কার্যে 
নিধুক্ত ছিল, কেবল একের অভাবে সব অসম্পূর্ণ এক তেজের অভাবে 
সবই সমভাঁব। উন্নতি নাই, বিকাঁশ নাই, সবই সমভাব। জল হইতে স্থল 
পৃথক হয় না,_জীবজন্তর আবির্ভাব ঘটে না,_জলময় জগৎ ধনধান্িপরিপুর্ণ, 
মনুব্যাদি জীবের কৌলাহল পরিপূর্ণ স্থরমা সৌধমালালঙ্কৃত হইতে অবসর 
পায় না। চন্্রস্্য তখন পৃথিবীর বহুদুরে;__অনন্তপথে থাকিরা, অবিচ্ছিন্ন 
গতিতে পরিভ্রাদ্যমান। ক্রমে চন্ত্রনধ্য সমস্ত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীতে 
ছাঁয়াপাত করিল। জগৎ যেন হাসিয়া উঠিল। সে সময় সেই দিব্যভাঁব 
কেহ দেখে নাই। অনন্তকাঁলব্যাপী ঘনান্ধকারে সহসা প্রদীপ্ত সৃরধ্যরশ্মি 
সম্পাত কতদূর মধুময়, তাহা কল্পনা করিলেও অসীম স্ুখ। লোকে 
সামান্য দ'গুমেয় অন্ধকার উপভোগ করিয়া, আলোকপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল 

হয়, অন্ধকারের পর গৃহমধ্যে আলোক দর্শনে মনের মধ্যে আপনা 

হইতেই একটু যেন আনন্দ হয়। সেই”-আনন্দের তুলনার অনস্ত-* 

(১ ) বাইবেল দেখ। তাহাতে ৪১ দিন অধিচ্ছেদ বৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাইবে |... এ 
( ২ ) ভরস। করি, চক্র সৃষ্যের উত্তাপ না থাকিলে, বাম্প জন্মিতে পারে না। ইহ! কেহ 

মনে করিবেন'নাঁ। ঘাস্প না থাকিলে, 10501161018 হয় ন|। ক্রমে বুবাইব। , 

, আড়ম্বরং বথাতস্য অচিরেণ বিনশ্যতি | 
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কালব্যাপী অন্ধকারের পর আলোকদর্শন কতদূর সুখের, াহার ইযত্ব! 
কি? 

নত্র্য্যের ছায়াপাত মাত্রেই, আঁবাঁর নূতন কার্য আরম্ভ হইল। 
মাধ্যাকর্ষণবলে জল হইতে স্থলভাগ পৃথশীভূত হইতে লাগিল । বিন্দু বিন্দু 

কণাকণা৷ পরিমাণে জলভাগ হইতে স্থলভাগ উদ্দের উখিত হইতে 
লাঁগিল। জল থাঁকিলেই তাহাতে জলচব জীবের সত্ব! একপ্রকার স্বতঃ- 
সিদ্ধ। (৩) জলই জগৎব্যাগী। জলরাশিতে আপনা হইতেই জলচর 
জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাপ ব্যতীত তাহার! বৃদ্ধি প্রা হইতে 
পায় নাই, তাহাদিগের রূপান্তরপ্রাপ্তি ঘটে নাই। 

শরীর রক্ষার্থ তাপ ও আলোক বিশেষ প্রয়োজনীয় । উপযুক্ত আলোক 

বা তাগপনা পাইলে, জীবের শরীরযস্ত্রের কোন কোন অংশ অসম্পূর্ণ থাঁকিয়। 

যায়। (৪) জীবজন্ত ত দুরের কথ।, বৃক্ষাদির পর্যন্ত আলোক ভোগের 

ম্পৃভা ব্লবতী দেখ! যায়। (৫) প্রনাণম্বরূপ কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষ টবে রাখিয়া, 

উহা জানালার নিকটে রাখিবেন। অল্পদিন পরে দেখিবেন, জানালার 

দিকের মাথাগুলি অধিকতর সতেজ ও তাহার অগ্রভাগ জানালার দিকে 

অগ্রসর হইতেছে । অন্যদিক কথঞ্চিৎ বিশু স্রান হইয়া! পড়িয়াছে। 

আলোক পাইরা, সেই ক্ষুদ্র জলচর হইতে রূপান্তরিত হইয়া, ম্ম্রূপে 

পরিণত হইল । স্বভাৰ তাপ, বাসস্থান প্রভৃতির তারতম্যে সেই মতস্তের 

মধ্যেই আবার আকারগত, বর্গগত এবং স্বভাবগত নানাবিধ বৈলক্ষণঢ * 

পপ আপা পা শপ পা ৪৮ এ পা জীপ রক ৯ পথ পর পাপ এ শিলা 

(৩) এই বিশকষটা শুনিয়া, আমার এক বন্ধু একটা পরিষ্কার যোতল জলপূর্ণ করিয়া, 

অতি সতক্তার সহিত হিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রায় একমাস পরে দেখ! গেল, 
তন্মধ্ো ৪.৫টা শ্বেতবর্ণ মশক ও দশবারটা ক্ষুদ্র পোক! খেলা করিতেছে। ছিপি খ,লিবামাত্র। 

মশক কটা উড়িঞ। গেল। পরীক্ষার্থ মুখ খ.লিয়। বৌভলটা নিয়মিত রৌদ্রে রাখিবার, 

ব্যবগ্থ! কর! .গেল। প্রায় একমাঁদের মধ্যে কয়েকটী পোকা মরিয়া গেল, ছুইটী প্রাক 

পূর্বাপেক্ষ! আকার ছ্বিগুগ এবং বর্ণ রূপান্তরিত হইয়া, ধুনর হইতে কৃষাবর্ণ হইল ॥ 

অধিকদিন রাখিলে, আরও কত পরিধর্তন হইত কে জনে? ৮ 
(5) 216 1151675 “19905 0 2020000170১” 

(৫) 10৫ টব ৩00১5 *10006981015 9০1৮ ০0? 1107765 

আলম্কং প্রথমং বিদ্বং দ্বিতীয় প্রকথনং। 
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ঘটিতে আরম্ভ হইল। (৬) এদিকে ন্বভাবক্রমে স্থলভাগ জলভাগ 
হইতে উর্ধে। উথ্িত হইয়া, স্থানে স্থানে বৃক্ষ-লতা৷ পরিশূন্ত কর্দিমময় দ্বীপে 
পরিণত হুইল এবং তাপ প্রভাবে কারে উহী কঠিন হইয়া, নানাবিধ 
ক্র ক্ষুদ্র লতা, বৃক্ষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওষধি জন্মিতে:লাগিল। (৭) এদিকে স্বভাব 

যন্ত্রে পেষিত হইয়াঃ মত্ম্ত হইতে পদযুক্ত জীবের আবির্ভাব হইল। জল- 
ভাগের মধ্যে মধ্যে বিশুফ হওয়ায় ভাহাদিগের দ্রুত গমনাঁগমনের ব্যাঘাত 
জন্মিতে লাগিল এবং বারঘার বক্ষঃস্থলে দ্বীপের মৃত্তিকা আঘাত প্রাপ্ত 

হইয়া, কঠিন হুইতে লাগিল। এদিকে মত্শ্তগণের এ দ্বীপ অতিক্রম ও 
তরু-লতা৷ ভক্ষণ করিবার বলবতী স্পৃহা! জন্মিল, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটা হইল 
না। ইহ স্বীকার্ধ্য যে, শরীরের যে অংশের কাঁধ্য অধিক, তাহা ক্রমশঃ 
ুর্তিযুক্ত ও দৃঢ় হয় এবং অনাবশ্তকীয় অংশ আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া 
যায়। ইহ প্রক্কৃতির একটী বিধি। বহুকালের চেষ্টায় মতন্তদিগের আকার 
রূপান্তরিত হইয়াই উহা পদযুক্ত জীবে পরিণত হইল। (৮) তখন তাহারা 

ইচ্ছামত জলে ও স্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। (৯) যাহার! উল্লজ্যনে 

দ্বীপ সকল অতিক্রম করিতে বাঁদন! বরিয়াছিল, তাহারা বহুকাল ধরিয়া 
লাঁফাইয়৷ লাফাইয়া শেষে কতক অংশে উড়িবার ক্ষমতা পাইল এবং 
কালের সংঘর্ষণে পরিশেষে গন্গীরূপে পরিণত হ্ইল। ১০.) যাহারা 

(৬) সাঁধারধতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, গভীর জলে বৃহৎ বংস্ত জন্মে। কর্দমে আমীষ 

হীন মতস্ত জন্মে, যালুকায় ধেলিয়, ভ্যাদ। প্রভৃতি কষুত্র অতি ভীরু মত্গ্ত জদ্মে। লবণাক্ত 
জলের মতগ্য শ্বেত ও কৃষ্ণ) ন্লিগ্ধী কৃষ্ণধর্ণ ভলের মতম্ত €লাঁহিত আভাযুক্ত, শৈবালয়ে 

জলমধ্যে শূঙ্গযুক্ত দীর্ঘকণ্টক ও লাহ্গুলবিশিষ্ট মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আক্ৃঙিগত 

গার্থকোর ইহাই মুখ্য হেতু বলিগ বিবেচনা হয়। 

(") ইহার প্রমাণ ১৩শ পৃঠার টাকায় ভরষ্টব্য। 

(৮) পৌরাণিকের কুপ্ঘ অবতায়ের আবিতাব এই সময়ে। 

(৯) আজিও শৈল, সঙ্কোচ, বাঁডোচ প্রভৃতি মতন রাজিকালে স্থলে ধিচরণ করে। ইহারা 

নদীতীরস্থ ক্ষেন্রে উঠিয় শরিধা প্রত্থৃতির ফুল খাঁর, ইহ! কৃষকদিগের মুখে প্রীয়ই শুনিতে পাওর়| যাঁয়। 

(১) সমুদ্রে উ্ভীনশীল পক্ষী সমূতরযাত্রীর নয়নে অবস্থ পতিত্ত হইয়। খাকিবে। 

কণ্টকং কণ্টকেনৈব পাদবিদ্ধং সমুদ্ধরেৎ। 
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উভচররূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা : উদরপৃত্তির বহুসংখ্যক দ্রব্য তৃপৃষ্টে 
প্রাপ্ত হইয়৷ জল প্রবেশ বা সম্ভরণ স্থগিত করিল! ভূভাগে আহার করিয়! 
ভূভাগেই বৃক্ষের মূলে, কোটরে বা মৃত্তিকার গহ্বরে বসতি করিতে লাগিল। 
এদিকে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে তাহাদিগের দৈহিক যন্ত্রাদি ক্রমে ক্রমে 
জলচরোপযোগী হইতে পরিবর্তিত হইয়া! তৃভাগ বিচরণৌপযোগী হইল। 
সূর্যোত্বাপ ও শীত রঙ্ষার্থ গাত্র রোমাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। লতাপাতা 
চর্বনের জন্ত তছুপযোগী তিক্ষধার দস্তশ্রেণী উদ্ভুত হইল। চতুষ্পাদ বৃহৎ গর্ড 

জন্ত তখন তৃপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিল । (১১) এদিকে নৈসর্গিক আবর্তন 
আবর্তিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃক্ষলতার সার হইতে লাগিল। 
ভূভাগ ক্রমেই প্রসর হইতে লাগিল এবং এইরপে স্থানপর্ধ্যায়ে জীবগণ সেই 
সেই স্থানের স্বভাব অনুরূপ সঞ্জাত ও উন্নত হইতে লাগিল। বৃক্ষের বৃহদাবয়ব 

হেতু ভাহার ফলপুষ্পও উচ্চস্থানে জন্মিতে লাগিল। অতএব নেই সমস্ত ফল 
আহরণার্থ জন্তগণের সমধিক চেষ্টা আকৃষ্ট হইল। বহুকালব্যাপী এ্রকাস্তিক 
চেষ্টায় এ সমস্ত জন্তদিগের অবয়বগত বৈলক্ষণ্য এরূপে সাধিত হইল, যদ্বারা 
বৃক্ষারোহণ তাহাঁদিগের পক্ষে অতি সহজ হইয়া! আঁসিল। (১২ )পুর্ব্বে ইহাঁ- 
দিগের নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, আলস্য বোধ হইলে সেই দণ্ডেই কোন 
নিভৃত দাদ অনুসন্ধান করিয়। সেই সময়ের মত সেই স্থানে কাটহিত। 
নিদ্রারঙ্গে আর সেস্থানের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিত না, কিস্তু কালে 
ইহারা! একে [একে ছুই, ছুই ছুই চার, এইরূপ মিলিত হইয়৷ এক একটি দল" 
হজন করিল। ইহাতে কতকগুলি অন্থবিধ একবারে দেখা গেল। প্রথম 
আহার । একস্থানেই সমস্ত সম্প্রদায়ের উদর পূর্ণ হয়, এমন আহাধ্য পাওয়া 
যায় না। দ্বিতীয় শয়ন। একস্থানে সকলেই শয়ন করিতে গেলে, সকল- 

(১১) পৌরাধিকের বরাহ অবতারে আবির্ভাধ কাল। 
(১২) এই অভিনব জন্বই.;( বানর ) দর্ধিনের় মতে মানবের আদি পুরুষ! যদি 
বানরই মনুষ্যের আবি পুরুষ হইল, তবে সর্বপ্রথম মংস্য ঝা ভাহারও প্রথম ক্ষু্র কীটই 
বা! কেন মন্ুযোর আদি পুরুষ অবিধা! প্রাপ্ত হইল না, তাহা আমর! বুঝি ন1। 

কামার্ধী কাময়েৎকাম কামিনী কামুকান্তিয়ং। 
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গুলির সংকুলান হয়, এমন নিভৃত স্থান পাওয়৷ যায় না । (১৩) তখন ইহারা 
( বানরের ) এক প্রকাণ্ড গড় এবং লতাপাতা দিয়া নিরাপদ গৃহ নির্মীণ 
করিল। নদীর তীরভূমে স্থপ্ক ফল রোপণ করিয়া “দকের ৰাগান” প্ররস্তত 

করিল। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, তাহা। তাহারা বুদ্ধিবলে জানিয়াছিল 
কি দেখিয়া শিখিয়াছিল, তাহার প্রমাঁণ নাই। তবে ইহারা বুদ্ধিবলে: ষে 
ইহা অনুসন্ধান করিতে পারে না, ততটা মূর্খ ইহারা নহে। বানুরে বুদ্ধিতেও 
ইহ! নির্ধারিত করা সহজ । বিলাতি পাক্ষিক সমালোচক বলেন, পশুরা গ্রহ- 

নক্ষত্রাদির পূজা পধ্যস্ত করিয়৷ থাকে । (১৪) 

পুর্ব্বে বলিয়াছি, স্বভাবের বিধি অনুসারে অনাবশ্যকীয়ের ধ্বংস ও 
আবশ্যকীয়ের স্বতঃই উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বিধান বলেই বানরের 
দৈহিক পরিবর্তন] আরম্ভ হইল। পুর্বে বৃক্ষে আরোহণ জন্য হস্তপদের 
দীর্ঘভ্ত বুহৎ বৃহৎ সুটীতীক্ষ নখর ছিল, এখন ফলমূল একস্থানে অনায়াসে 
লভ্য, সুতরাং বৃক্ষারোহণে তাদৃশ আবশ্যকতা রহিল না । সেই জন্য ক্রমশঃ 

তাহার পরিবর্তন হইল। লান্গুলেরও অনাবশ্যকত! হেতু ক্রমে ক্ষুদ্র এবং 
সর্বশেষে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। গৃহমধ্যে বাসহেতু দীর্ঘ 
ঘন রোমাবলীরও অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইল, এবং ক্রমশঃ তাহ! বিরল 

হইয়া আসিল। বানরমুর্তি পরিবর্তিত হইয়া যে অভিনব মূর্তির আবির্ভাব 
হইল, তাহা! আধুনিক চিপেবা ও বোরে'জাঁতিয় মনুষ্যদিগের সহিত সামান্য 

' মাত্র প্রভেদ ! (১৫) 

পুর্ব্বে বানর জাতি অতি নিরীহ ছিল । বিশেষ কোন গুরুতর কারণ 
ব্যতীত বিবাদ বিসঘাদ করিত না। সকলে পেটের দাঁয়ে-আহারাদ্বেষণে 

বিব্রত থাকিত। এখন প্রকৃতির অগ্রহে ফলমূলেব্র অভাব নাই। কাজেই 
এখন আনন্দে নৃত্য, কুন্দন, ধাবন, প্রতিধাবন, এবং পুর্ণ উদরে মনের 

অহঙ্কারে, দেহের বলে, সামান্য কারণে কীলোকিলি, চড়াচড়ি, লাঠীলাঠি 

(১৩) পাঠক! ম্মরণ রাখিবেন, কৃষি, সমাজনীতি, সকলের এই স্বত্র! জীবের 

“স্বাবলম্বনেরও” এই শুত্রপাত। 102 7351078 580019105 0£ 501700215 
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€ ১৫০) এই সময়ে বামন অবতারের আবির্ভাঘ। 

_ কালকুট সমং জে়াং দু্টীন্্ী প্রণয়ং সদা । 
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আরম্ভ করিল। এই হইতে দৈহিক উন্নতির সুত্রপাত হইয়া, ক্রমে দীর্ঘাবয়ব 

এবং বলিষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। (১৬) এই হইতেই কাল- 

প্রভাবে বিচক্ষণ মানবের সৃষ্টি হইয়া, কালসহকারে ধরণী পুর্ণ হইল। এ 

দিকের ইতিহাস বিস্তৃত, তাহা সময়াস্তরে বিবৃত হইবে। সে 'ইতিহাঁসের 
বিবরণ আমাদিগের পুরাণে । পুরাণজ্ঞগণ যদি তাহা তীক্ষৃিতে দেখিয়! 
থাকেন, তাহা হইলে এ সকল তত্ব তাহার আয়ত্ব, তবে আর এখানে তাহার 
পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন | 

মত্্যাদি জলচর স্থুসভ্য মন্তুষ্যে পরিগণিত . হইতে কতদিন অতিবাহিত 
হইয়াছিল, তাহা ধারণায় আনিবার ক্ষমতা নাই। অন্বশান্ত্েরেও তাদৃশ 
গভীরতা নাই, ভাহ! গণন| বিদ্ভার অতীত । তবে ইহা স্বীকাধ্য যে, সামান্ত 
দিনে হয় নাই এবং ইহাও স্বীকাধ্য যে, সে সময় যেক্সপ পরিবর্তন যতদিনে 
হইয়াছিল, এখন দেই পরিবর্তন হইলে, তদপেক্ষা অধিক সময় লাগিত। 
কেননা, তখন জরা ছিল না, নিত্য নূতন রোগের নামকরণ করিবার কেহ 
ছিল না, আদ্নর্ধেদ, মেটরিয়ামেডিকা, এনাটধি, তখন এসব কিছুই ছিল 
[না । নৃত্যুসংখ্যাও কম ছিল। প্রাণী ফত, তদপেক্ষা স্থান অধিক ছিল। 
ুষ্ট বাঘুর নষ্টামি তখন চলিত না, জীব তখন দীর্ঘজীবি ছিল। অতি প্রাচীন- 
কালে, সতাধুগাদিতে যে ইচ্ছাদৃত্যুর কথা দেখা! যায়, তাহার অর্থ আর 
কিছুই নহে, তৎকালে পীড়াদির নামমাত্র ছিল না৷ বলিরা, তাহার প্রমাণ 
স্বরূপ স্বগর্ব্ব উক্তি, ইচ্ছামৃত্যু। (১৭ )কালে যেমন জনসংখ্যা বুদ্ধি হইল, * 
যেমন পৃথিবী প্রাণীপর্ণ হইল, অমনি রোগ দেখ! দিল। শরীর যাহার যত দৃঢ়, 
সে রোগের আঘাত তত সহা করিতে পারিবে । শরীর দৃঢ় থাঁকিলে--সামর্থ 
থাকিলে, রোগে বড় একটা কিছু করিতে পারে না। তাই ত্রেতাযুগে নিয়ম 

পাও পপি পিপল ও পলা পা পিপল তজিপাপপপিসী  িসপি শাশিপক পাত ৭ জীপ, সপ পাপী শী শিপ পপ ৯৮০ সপ শপ পাা০ পপ পপ এ 
পি ০ পপ এ পপ 

নি নি সময়ের অবতার পরশুরাম । পরগুরাম উরি স্থানান্তরে বিবৃত করিধার 

চষ্টা কর! যাইবে। 

(১৭) 9689 (1০ ৪৫ 16100129019 19988 “02. 976 11701]75 
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কুলধর্মং সদারক্ষেৎ কুলীন! কুলপালিনী 
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ছিল, মজ্জাগত প্রাণ, পরে আরও লোকসংখ্য! বৃদ্ধি হইল । জরামৃত্যু 

ত দূরের কথা, আহার না পাইয়াই হয় ত মরিতে হইবে, তাই নিয়ম 
ছিল, অন্লগত প্রাণ। আর এখন!-দ্বিসহআর উননবতি সংখ্যক ব্যাধি 
সবলে মনুষ্যকে ধরিয়। টানাটানি করিতেছে । বৎসরে তিনবার হুভিক্ষের 

করালমুর্তি দেখিতে পাইতেছি, অনাবৃষ্টি, অতি রৌদ্র, কীট, &পতঙ্গ,:মনুষ্যের 
জীবনধারোনোপাঁয় ধান্তাদির উপর 'আড়ে হাত লাগিয়াছে, এখন কি আর 

কোন বীধাবীধি চলে? যেমন দেহ হউক, যেমন সজ্জা হক, *“তবৎসরের 

মধ্যে রোগের আকর্ষণে তাহাকে আকুষ্ট হইতে হইবে। শত বৎসরের 

মধ্যে তাহার জীবন-প্রদীপ নিবিবেই নিবিবে। তাই এখন ' একটা নিয়ম 

পুঁথি পত্রে দেখি, কলিতে প্রাণীর আয়ু একশত বিশ বৎসর। আবার 

হালে একট! কথ! উঠিয়াছে, পিতার পরমায়ু পুত্রে পায় না। এখন প্রায়ই 
দেখি, শতকরা অকালমৃড্ুর সংখ্যা সত্তর জন। এই অকালমৃতার গড় 

বয়ন পয়ত্রিশ। ইহাদিগের সন্তানগণ যদি পিতার বয়স না পাইল, তাহা 

হইলে, ইহাঁও নিশ্চয় যে, অতি সামান্ত দিনের মধ্যেই পৃথিদী বিশেষতঃ 
ব্্গদেশ মনুষ্যশূন্ত হইবে। 

প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কতকগুলি আঘাত সহা করিয়া,_ক্রমবিকাশের 

আবর্তনে কি প্রকারে আবর্তিত হইয়া, জীব মনুষাজন্স প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা 
ইতিপুর্ব্বে বিকৃত করিতে চেগ্ী করিয়াছি । এক্ষণে যে যে বিষয় বিবৃত 
হইল, তাহা! সাধারণের বিশ্বান্ত কি না, সে বিচার ক্ষমত আমাদিগের 
নাই। অন্ততঃ আমর! সৃষ্টি ও জীবতত্ব আলোচনায় যেটুকু বুবিয়াছি, 
তাহাই যথাযথ লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে এই যুক্তির সহিত পৌরাণিক 
জীবস্থষ্টির কতদূর এঁক্যতা৷ আছে, তাহাই একবার আলোচনা করা আবশ্ক 
হইতেছে। 

সচরাচর সকলেই জ্ঞাত আছেন,__অশীতিলক্ষ যোনী ভ্রমণ ন! করিলে, 
সছুল্লভ মনুযাজন্ম লীভ করা যায় না। এই, কথাটা একটু অভিনিবেশ 
সহকারে পর্ধ্যালোচনা করিলে বুঝ! ষায়, ইহাও ক্রমবিকাশ ও প্রারুৃতিক 
পরিবর্তনের একটী প্রধান ৃত্র। এই অশীতিলক্ষ যোনী ভ্রমণের আবার 
যে যে সময়ে যে যে যোনীর উল্লেখ আছে, তাহা আরও চমৎকাঁর। 

উঠ সংখ্যা ক্রমে পূর্ববর্ণত কীট, পতঙ্গ, সরীস্থপ, পশুপক্ষী প্রভৃতি 

ব্েশাছুৎপাদদিতশ্রুবস্তমকৃতার্থে নঃসংত্যজেৎ। 



সংসীর-তরু | ২৫ 

ক্রমোন্নত রী ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার উন্নতি এবং মর্ধশেছে 

কুছৃল্লভি মানবজন্ম লাভ স্বতঃসিদ্ধ। 

এক একটী জীবনের আমু হিসাব করিয়া, যদ্দি অশীতি. লক্ষ যোশীর 

পরিমাণ স্থির করা যায়, তাহা ভইলেও কতকাল ধরিয়া : এই কাধ 
লুসম্পন হইয়াছে, ভাহা অবধারণ কর! যায় না । 

পৌরাণিকের দশ অবতারের আবির্ভাবক্কাণ ও তৎসামগিক ঘটনাবঙ্গী 

আলোচনা করলেও, আমাদের পূর্বোক্ত মত দৃঢ় হইতে পারে। তৎসহ 
পৌরাণিকগণেরও তৃপ্তি সম্পাদিত ও বিশ্বাসমোগ্য বলিয়া, অন্কুমিত হইতে 

পারে। এই জমন্ত বিবেচনার বৈজ্ঞানিক স্্টিতত্ব ও জীবতত্বের স্রহিত 
অবতার তত্বের সামগ্স্ত আছে কি না, তাহাই দেখা যাউক। 

হিন্দুর প্রথম অবতার মতম্ত। এই মংস্ত অবর্তারের আবির্ভাবকাল 

নির্দেশের পূর্ব্বে একটী কথা উত্থাপিত হইতে পারে, যে, ভগবানের আবভা- 

রত্ব গ্রহণের উদ্দেন্ত কি? ভরসা করি, ইহার উত্তর হিন্দুর অজ্ঞাত .নাই। 

সাধুর পরিত্রাথ, ছৃক্কত ও হুক্ষিয়ার বিনাশ ও ধর্ম সংরক্ষণ প্রধানত: এই 
কাধ্যত্রয়ের লাবনোদেশে ভগবান অবতারত্ব গ্রহণ করেন। (১৭) এক্ষণে 

দেখা বাইতেছে, সর্ধপ্রথমে ভগবান মন্্তরূপ ধারণ করিয়া, উক্ত কার্য্য- 

্রয্ নির্বাহ করিতে আবিভূতি হইলেন। ইহা কি সঙ্গত? সাধু মন্থয্যের 
পরিত্রাণ ছুপ্রিয়াসন্ত মন্থুষ্যের দণ্ড ও ধর্মরক্ষার্থ একটা মংস্তের আবির্ভাব, 

কে ইহ! সঙ্গত বলিয়। শ্বীকার করিবেন? মতস্তের ভাষা কি, তাহা মনুষ্য- 

বৃদ্ধির আয়ত্ব কি না, এ সকল বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, মতস্তরূগী 
ভগবানের আবিভাব হয় কল্পনামাত্র, বা তাহার অভ্যন্তরে কোন ওহ্ার্হত্ত 

প্রচ্ছন্ন আছে । 

এখন সে রহশ্তটী কি? তাহার উত্তর, জীব কালবশে যখন. যে যেক্ধুপ 

প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাকৃতিক বিশ্লেষণে এবং সংযোজনে আবর্তিত পরি- 
বর্তিত, পদ্গিদ্ধিত ও রূপান্তরিত হইয়া, জীব যখন যে অবস্থায় উপনীত 

হইয়াছে, তৎকাঁলিক জীবগণের ও তাহাদিগের ' অসাধারণ আচার ব্যবহারের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়।, ভগবান অবিকল সেই সেই মূর্তি ধায়ণ করিয়া, পূর্বোক্ত 

( ১৮ ) ভগবদুক্তি ষখা,_-পরিত্রাণার় সাধুনাং বিনাশার ছুদ্কতাং । 

ধর্ম সংরক্ষণার্থায় স্বামি যুগে যুগে 

খগডালী কুলটাজেয়া চণ্ডী চণ্ডালবত্তিকা ।. ডা 954) 

সক 
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কার্ধাত্রয় সংসাধন করিয়াছেন। এখন বোধ হয়, অনেকটা বুঝিতে পার! 
গেল। জানা গেল, অরতারতত্ব বৈজ্ঞানিকের ক্রমবিকাশ ও প্রাকৃতিক 
পরিবর্তনের জলস্ত দৃষ্টান্ত । 

জীব যখন যে অবস্থায় উপনীত হয়, ভগবান তথন তদম্রূপ অবয়ব 
ধারণ কয়েন। জগৎ জলমমন ছিল, জলচর মব্স্য ভিন্ন অন্ত কোন 

জীবন্ত প্রাণীর সত্ব! সংসারের কোনস্থানে বর্তমান ছিল না, ভগবানের প্রথম 

অবতার তথন মৎস্য । তৎপরে প্রাকৃতিক পরিবর্তনে পরিবর্তিত হইয়া, মস্ত 

হইতে তখন পদবিশিষ্ট শীততাপ সহিষ্ণ কঠিনগাত্র জীব ধরাতলে দর্শন 

দিল, ভগবানের দ্বিতীয় অবতার তখন কুর্মা। কাপের অসামান্য পরি- 

বর্তনে পরিবর্তিত হইয়া, কত সহস্র সহম্র যোনী পরিভ্রমণ করতঃ উন্নতি 

হুইয়া, জীব যখন অরণ্যচারী লতাগুল্সভোজী দীর্ঘ তীক্ষদস্তযুস্ত রোমশ জীবে 
পরিণত হইল, ভগবানের তৃতীয় অবতার তখন বরাহ। তৎপরে আবার 
সেই মহাপরিবর্তন চলিল। কতকাল কাটিয়া গেল, কত যুগযুগান্তর অতীত 
হইল, পণ্ুজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সিংহ জন্ম,_মন্থষ্যের পূর্বকাল, সেই সংঘাত 
স্থানের অবতার মৃসিংহ। জীবের উন্নতি অতি করত চলিয়াছে, নর- 
সিংহ অর্ধ নর অর্ধ সিংহ। এদিকে পণ্তরাজ লিংহ বুদ্ধিবৃত্তি সকলই মনুষ্য 

তুল্য আকুতি গতি বৈলক্ষণ্য ক্রমশঃই অন্তর্থিত হইয়া, অর্দাংশ নরাকার 
অবস্থায় 'উপস্থিত হইয়াছে, সেই উভয়ের মধ্যবর্তিকালের অবতার নৃদিংহ। 
তৎপরে ক্রমে মানবে পরিণত হইলে, তখন ভগবানের পঞ্চমাবতার বাঁমন। 
ক্রমে নৈসর্গিক পরিবর্তনে ক্ষুত্রবুদ্ধি ক্ষুদ্রাবয়ব মানব বলবান হইল, কিন্ত 
অসভ্যতা! ঘুচিল না। সমাঞ্জ হইল, আসঙ্গলিগ্না জন্মিল, কিন্তু তাহ! নর্ববাঙ্গ- 
সুন্দর-_সর্ববিষয়ে পুষ্ট হইল না। সেই বনে বাঁ, অনায়াসলন্ধ বন্যপণ্ড ও 

বন্ধ ফলমূল আহার,_সেই অসভ্য যুগে ভগবানের ষষ্ট অবতার প্রশু- 
রাঁম | ক্রমে সমাজের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল । আসঙ্গ- 
লিগ্া বলবতী হইল, সমাজের হৃষি__সর্ববাহহুন্দর সামাজিক বন্ধন সকল দ্বার! 
মানবগণ বন্দী হইতে লাগিলেন, নৈতিক উন্নতির পথ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। 

ধরায় এতদিনে শান্তি দেখা দিল। সকলের প্রাধান্তে অন্ুুবিধা বুঝিয়া, 

গ্রকজনের হস্তে সকলের রক্ষণতার পিয়োজিত হইল, রাজা প্রজা সমন্ধের 

ক, রি দছ হইল, তখন ভগবানের সপ্তম অবতার সৌম্যমূর্তি রাম। 

সের তা 0 যে চ তে নষ্ট স্মৃতিদন্মতাঃ। 
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এখন বিজ্ঞানের চচ্চা আরম্ভ হইল। অন্ধভক্তি দূর করিয়া, যুক্তি সংশ্লিষ্ট 

তক্তিই শ্রেষ্ট জ্ঞান হইল। হৃদয়ের বিশ্বাস টিয়া, তথান্স যুক্তি ও প্রাণ 

লব্ধ বিষয়ের আধিপত্য বৃদ্ধি হইল, তখন অবতার হইলেন বলরাম । 
এদিকে বিজ্ঞানের চর্চা, অন্যদিকে কৃষির উন্নতি । এতদিন সামান্ত পরিশ্রমে 

প্রতৃত ধনধান্ত লাভ হইত, ভারত তখন ভারত সন্তানের নিকটে রত 
প্রসবিনী ছিলেন। কাননে কাননে সস্তানগণের আহাধ্য ফলমূল থরে থরে 

সজ্জিত থাকিত, মাথার “ঘাম পায়ে ফেলিয়া, তখন জীবিকা নির্বাহ করিতে 

হইত না, সকলেই সানন্দে সুস্থশরীয়ে কালাতিপাত করিত। ভারত সন্তানের 
জন্ত জননী বন্থুমতী তখন মুক্তহস্তা ছিলেন। প্অভাব” শব্দাদি তখন 
অভিধানে স্থান পায় না। বলরামের আবির্ডাবকালে ধরা জীবভারে পীড়িতা 
হইয়। আদিল বনের ফল ফুয়াইল, বৃক্ষের ম্বাভাবিক মূল ফুরাইল, 
চারিদিকে “অভাব অভাব” বলিয়া চীৎকার উঠিল। এ অভাব যায় 
কিসে ? জীবের প্রাণ থাকে কিসে? তাই ভগবানের অবতার বলরাম 

বিধিমত প্রকারে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিলেন । স্পষ্ট বুঝাইয়! দিলেন, ধরণী সেই 
রত্বপ্রসবিনীই আছেন, বনুদ্ধরা সন্তানগণের প্রতি পূর্ববব,:সদয়ই আছেন, 
থনন করিয্া সংগ্রহ কর। চেষ্টাকে দৃঢ় করিয়! শ্রম কর, আবার সকলই 
হইবে। প্রকুত প্রস্তাবে বলরাম হইতেই কৃষিযুগের সুত্রপাত। 

তর্কযুক্তিরই প্রাবল্য হইল। লোকে কোন কথাই যুক্তি ভিন্ন বিশ্বাস করিতে 
প্রস্তুত নহে । বিনা তর্কে কোন কথা কেহ স্বীকার করে না। সকলেই * 

তার্কিক, ঘোরতর তর্কবাগীশ। আবালবৃদ্ধবনিতা তর্ক লইয়া! বিব্রত। এঁহিক, 

পারত্রিক, পাঁরলৌকিক এসব ব্যয় ত আছেই, তত্তিন্ন নিতাপ্রয়োজনীয় 

বিষয়েরও অসার তকে ধরণী টলটলায়মান। কেহ, বুঝাইবার নাই, কেহ 
নিবারণ করিবার নাই, কেহ পরাভূত করিবার নাই। চারিদিকেই হারার 
চারিদিকেই আস্ফালন,-শ্তর্কং দেহি 1-_তর্কং দেহি 1” 

এই মহাতর্কের নিবারণার্থ, উৎকৃষ্ট যুক্তি তারা লোকের সেই তে 
উচ্ছাস প্রশমিত করিবার জন্ত ভগবানেরনবম অবতার বুদ্ধ । 

আর বখন ধনী খোর নাস্তিকতার পরিপূর্ণ হইবে, নিবারণ করিবার 
কেহ থাঁকিতে না, যুক্তিহবার। ঈশ্বরের অন্তিদ্ধ প্রতিপাদন। কন্গিতে পীরে, 
এমন কেহ থাকিবে না, তখন সেই ঘোর অরাজকতা হইতে উদ্া করার 

জন্মাস্তর গতম্যাপি ্ম তিরদ্যাপি জায়তে 1 
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অন্ত সে পরিত্রাথায় সাধুনাং বিনাশায় চ হুষ্কতং। ধর্ম সংরক্ষণার্থাত 
তঞ্জাবানের দশম অবতার হইবে কম্কি । লে কাল এখনো আসিয়া পৌছে 
নাই। কতদিন পরে কোন্ যুগে যে কক্কিদেবের আবির্ভাব হইবে, তাহ। 

ভাবিবার এ সময় নহে।. তবে বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে, 

নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচাঁরগত, আহারগত এবং পরিচ্ছদগত্ত যেরূপ 

বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, জাতীয়তা বন্ধন যেরূপ দিন দিন শিথিল হইতেছে, 
তাহাতে কন্কির আবির্ভাব অধিকদূর নহে। (১৯) 

- পাঠকগণ দেখিলেন, পৌরাণিকের অবতারতত্বের মূলেও প্রচ্ছন্নভাবে 

এই জীবতত্ব_ ও স্ষ্টিতত্ব্ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে । পাশ্চাত্য গণ্ডিত-, 

গণেরা যে' তত্ব নিরপণে বহুকাল ব্যয় করিয়াছেন, বৃহুকষ্টে সুদীর্ঘকালের, 

অক্লান্ত শ্রমে যে তত্ব পির্ধারিত . করিয়াছেন, আমাদিগের আর্ধ্যখষিগণ 
কেমন কৌশলে কতস্থানে কত প্রকারে তাহা৷ বিন্যস্ত করিয়া গ্রিয়াছেন। 

ক্মামরা এই বিষয়ে আরও অনেঞ্ধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিতাম, কেবল 

স্থানাভাবে ও অনাবশ্কতা হেতু বিরত রহিলাম। ভরসা! করি, পাঠকগণ ইহাই 
যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিবেন । 

(১৯ ) যদ্যস্তাধ গতো জীবস্ততস্তাব গতে। হরি... 

অবতীর্ণ ব্শক্| ম ত্রীড়তিষ জনৈসহঃ & | 

মস্ত মতহ্যগাবো হি কচ্ছপে কুর্দরূপক: ৷ 
মেরুদণ্ড যুতে জীবে বরাহ ভগ্গবান হরি 
বুসিংহ মধ্যভাবোছি বামন ক্ষুত্র মানবে ।, 

 ভারগেঁষো হলভ্যবর্গেহ সত্যে দাশরতীততখ। ॥ 
লাঙ্গলী কৃষিষুগে চ * & 1 

ভক্ষণ নিউনরে বৃদ্ধ নাস্তিকে কক্ষিরেৰ চ 1 

: জলবদ দব সর্ববং সংসারমতি নশ্বরং। 



সংসারশ্ত্ত্ 

প্রথম প্রবন্ধ । 
গা 

বিবাহ । 
যখন আঁমরা এই অনস্তবিস্তীণ যাদঃদমাকীর্ণ সংসারসমুদ্রে ভাসমান 

হইয়। অত্যুচ্চ বিচিমালা দ্বারা ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাঁকি--ফখন 

পরম্পর বিযোধী চিন্তাবান্ যুগপৎ সমুডূুত হইয়া আমাদিগের সিরিশকুন্ুম- 
কোমল হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করে,_-সংসারের গ্রথর তাঁড়নে বিতাড়িত ও 

মন্্াহত হইয়। ক্ষণিক শাস্তির জন্য প্রাণ যখন ত্রাহি ত্রাহি করে,_হৃদয়ের 

ছু্দমনীয় শোকবহ্ছি যখন হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রধুমিত ও পরিশেষে প্রজ্জলিত 

হইয়া হৃদয়কন্দর শ্মশানদৃশ্টে সমানীত করে,_তখন কোন্ আলৌকিক 
শক্তি__আমাদিগের সেই পেই যন্ত্রণার অবসান করে? কোন্ শাস্তি- 

আ্োতস্বতীর অমৃতধারা আমাদিগের শোকতপ্ত হৃদয়ে .প্রবাহিত হহয়া 
শশানে কু্তবাঁটিক' নির্মাণ করে ? কোন্ অমাহবী দিব্যজ্যোতি আমা- 
দিগের বিষাদ অমাবস্তার অমাসমাচ্ছন্ন অস্তরাকাশকে শারদীয় পূর্ণিমার 
পুর্ণকলায় জ্যোতিশ্য় করে? বিধাতার কোন্শক্তি বলে জীব শোকে রী 

হয় না,--বিষাঁদে বিশীর্ঘ হয় না, ভীষণ যন্ত্রণায় জীবনত্যাগ করে না? | 

বিধাতার সেই আলোকিক দিব্য শাস্তির কেন্দ্রিভৃতা_মাম।!' সংসাঁরকে 

মাযাশৃঙ্খলে শৃঙ্ঘলিত রাথিয়াছে,__মনুষ্যকে সংসারক্রতে ত্রতি করিতেছে, 
বিধাতার স্ৃ্ট রক্ষ! করিতেছে, কেবল একমাত্র রমযী। যিনি পুরুষের 

তুচ্ছ উপভোগের টজস্তই রমণীর স্থট্টি বলিয়! রমীর আরমাননা করেন) . 
তিনি নিতান্ত ভ্রাস্ত। বাহাঁরা ত্র কেবল, ্ বরিক চিজঞাবা মুক্তিপথের 
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কণ্টকতরু বিবেচনায় চিরকৌমাধ্্যব্রত ধারণে প্ররাদী হয়েন, তাহারা 
ততোধিক ভ্রাস্ত। আর যে সমস্ত ব্যক্তি :একবার সংহার-প্রেমের আম্বাদন 

* কণামাত্রও উপভোগ করিয়া, স্ত্রীপুত্রের মুখচন্ত্র নিরীক্ষণ করিয়াও তাহা- 
দিগকে অকুলে ভাসাইয়া পরিণত বয়সে মনের উদাসে তীর্ঘঘাত্রা বা 
বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তাহাদিগের ন্যায় মহান্রান্ত ভ্রমান্ধজীব এ জগতে 
আর দ্বিতীয় নাই। (১) 

ংসারক্ষেত্রে স্থামীন্ত্রী পরম্পরের অবলম্বন। বিধাতার ইচ্ছাও তাহাই 
্বামীন্ত্রী উভয়ে উভয়ের অবলম্বন হইয়া নির্কিবাদে সানন্দে সংসারযাত্রা 
নির্বাহ করিবেন,_ সাংসারিক বিমলানন্দ উপভোগ করিবেন,__পুত্র কন্া। 

জ্ঞাতি স্বজনের সুথছঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে সুখের পথ প্রশস্ত 

করিবেন, বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হইয়া সময়ান্ুসারে পুভ্রকন্তা সমুৎপাদন 
করতঃ ধরার সৌন্দর্যা বৃদ্ধি করিবেন ইহাই বিধাতার ইচ্ছা । এক পক্ষে 
বিধতার় উদ্দেত্য সিদ্ধির জন্য এবং সামাজিক উন্নতির স্থুবিধানার্থ বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়৷ মানবমাত্রেরই আবপ্তক। 

বিবাহের অন্ততম আবন্তকত1, দৈহিক উন্নতির জন্য । অপরিণত বয়সে 
বিবাহও অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়পরিচালন যেমন দৈহিক উন্নতির একমাত্র 
অন্তরায়, পুষ্ট ও পরিণত বৃত্তির প্রতিরোধও তাদৃশ অহিতকর। কেন ন৷ 

সমধিক সম্বর্ধিত বৃর্তির সাময়িক সংঘমন ব! আজন্ম দমন হেতু সেই বর্ধিত 
ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম থাকিগ্নাও যথেষ্ট কার্ধযভাবে ক্রমে সন্কৃচিত হইতে থাকে 
এবং তাহার সহিত অন্যান্য বৃত্তির যে সম্বন্ধ, ইহার অন্তর্ধান হেতু 
নেই সকল মনোবৃত্তি ও শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির :ক্ষতি হইয়! থাকে। এই 
সমন্ত কারণে পরিণত বয়সে ইন্দ্িয়সেবা দ্ৌয়াবহ না হইয়া বরং দৈহিক 
উন্নতির পথই সুগম করে। ইহাও সিরা আবন্তকতার একটি প্রধানতম 

কারণ । 
সী 

0১) বদি ফেছ মনে করেন,--পাশ্চাত্যুশিক্ষায় বিকতমনতক ্রন্থকার নারী পুন্ন। প্রভৃতি 

প্রবর্তক কোমৎ মঞ্জাবলন্্ী,. নেই. জন্য পুর্ব হইতেই বলিয়। রাখা আবশ্যক যে স্বীজাতির 

প্রতি পাঁজর ও অশবন্ধ বিশেষে যথেষ্ট ভি, শ্রদ্ধা! ও প্রীতি প্রদর্শন আমাদিগের হিনুমাই 

বিশিষ্ট বিধি। অন্ততঃ দে বিধি অশ্রদ্ধেত জে? মমাজের প্রতি দৃষ্টীপাত করিলেই সত্যাদত্য 

| জানিতে পাঁযিবেন। | | 

ধর্ম ন সপ বা  নধন্মাৎ পরে 
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কতদিন হইতে হিন্দু সমাজে বৈবাহিক প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার 
কোন নিদ্গিই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। তবে ইহ! শ্বীকার্ধ্য ষে, বৈবা- 

হিক প্রথা চিরপ্রচদিত প্রথা নহে। পূর্ববকালে স্থামীস্ত্রীর বন্ধন না 
থাকাই বরং অধিকতর বিশ্বান্ত। পুরাকালে পুরুষ ও স্ত্রী মনোনিত হইলেই 
কামপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিত এবং পরক্ষণেই তাহাদিগের সহিত কোন সম্বপ্ধ 
থাকিত না। রমণী গর্ভবতী হইলেই নিকটবত্তীঁ প্রতিবেশীরা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত 
হইয়। গর্তিনীর আহারাশির সংস্থান করিয়! দিত এবং সামরিক শুশ্রযা 
করিত। পুত্র বক্ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যাস্ত মাতার নিকটেই অবস্থান করিত 
এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ম্ষেচ্ছান্থসারে বিচয়ণ করিত। বৃদ্ধ মাতার সেব! 

গুশ্যার ভার পুত্রের উপূর থাকিলেও সকল স্থানে সন্তান সে নিয়ম 
প্রতিপালন করিত না। বিবাহ বন্ধনই সমাজের মুল, সুতরাং বিবাহ প্রথা 
প্রবর্তিত হইবার পূর্বে সামাঞ্জিক বন্ধন. ছিল না, অথবা খাকিলেও তাহ! 
পুর্ণতি। প্রাপ্ত হয় নাই। 

ভগবান স্বেতকেতু বিবাহ প্রথা প্রবর্তনের নেতা । তৎসম্বন্ধে যে প্রাচীন 
ইতিহাস আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া সমাজস্ষ্টির কালাবধারণ ভিন্ন, 

গত্যস্তর নাই। 
একদা ভগবান শ্বেতকেতু মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করতঃ মাতৃমূখ নিঃস্াত 

উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন । এমন সময় তথায় এক তপস্বী সমাগত হইয়! 
শ্বেতকেতুর মাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “ভদ্রে! তোমার অলৌকিক 

লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, তোমার 
ন্যায় দিবালাবণ্যসম্পন্না যুবতী একান্ত ছলভ। আমার প্রার্থনা, হুমি প্রসন্ন 

হও। লাবণাময়ি! বারৈক মাত্র আমাকে ভঙজনা কর।” লাবখ্যমরী পরম 
ধার্সিকা, তিনি এই উগ্রতপা তপস্বীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন 
না। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতিজ্ঞাপক ইঙ্গিতে. তপ্বীকে আশাৰিত করিয়া 

পুত্রকে কহিলেন, প্বতন্ত! কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর। আমি সত্বরই 
প্রত্যাবর্তন করিতেছি” শ্বেতকেতু তৎকালে সে গমনে বাধা দিতে পাঁরি- 

লেন না, কিন্তু তাহার মনে যুগপৎ দ্বণ! ও ক্রোধের সঞ্নশার হইল। তিনি 
চিন্ত! করিতে লাগিলেন, কি উপায় অবলম্বিত হইলে এই মহদনি্কয প্রথা 
সমূলে নির্খুল করা "যাইতে পারে। তিনি ক্রোধবশে আরও প্রতিজ্ঞা 

_. দিবাসযা ন মে প্র ন রান দধিতোনিনঃ। 
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করিলেন, “আমি যেরপে পারি, এই পশ্বাচারের : প্রতিবিধান করিবই 

করিব” এই হইতেই সমাজ এবং বৈবাহিক প্রথার হৃষ্টি। 

বৈবাহিক প্রথ। স্থাষ্ট হইলেও তাহা সর্বাঙ্গস্ুন্দর হইতে অনেক দিন 

লাগিয়াছিল। এমন কি আজিও ইহার বিধি বিশেষ পরিশোধন যোগ্য 
রাহয়া গিয়াছে । মন্বাদি ধধিগণের সমকালেও বিবাহ প্রথার তাদৃক সংস্করণ 

হয় নাই। ইহার প্রমাণ মগ্ুনংগৃহীত সংহিতা । তখনও একপ্রকার নিয়মে 

বিবাহ হইত না, এই জন্যই মন্ুমংহিতায় অই প্রকার বিবাহের উল্লেখ 

দেখিতে পাওয়া বায়। (২) ক্রমে এই অনিষ্টকর প্রথার অপকারিতা 

হৃদয়দম করিয়া বৈবাহিক প্রণালী এখন অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। 

পূর্বে ক্ষত্রিয় রাঞ্জবর্গ যখন প্রভূত বদশালী ছিলেন, তখন আন্গুর পদ্ধতি 

বিধিমত প্রকারে অনুস্থত; হইত। নিজ্জিতি রাজার কন্যাকে বলপুর্বক হরণ 
করিয়া তাহার গাণীগ্রহণ করাই ন্বত্রিয় বীরগণ সমধিক শ্লাঘ! ও বীরত্বের 

নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা! করিতেন । এই জন্যই তৎকালে আম্র পদ্ধতি 
অনুসারে অনেকস্থলে বিবাহ প্রথ! অনুশ্থত হইত । পুরাকালের রাঞ্কুমার 

ও রাগকুমারীর৷ প্রারই গাদ্ধবব্য প্রথান্থুসারে বিবাহ করিতেন। প্রাচীন 
কাব্যাদিতে ইহার অনেক পরিচক্প প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। ব্রাঙ্গ বিবাহ পুর্বে 

আধ্যথধীগণের মধোই .প্রচপিত ছিল।. পৈশাচিকাদি বিবাহ নিরক্ষর 

পার্ধতীয়গণের মধো অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। | 

পরস্ত বিবাহের আবাকতা না বুঝেন, এমন লোক অতি বিরল। 

বিবাহে প্রবৃত্তি নাই, এমন ব্যক্তিও. নিতান্ত ছর্মভ। কি তুষতগুলজ্ঞ স্থদীর্ঘ 

শিখাধারী মু্িতকেশ চতুষ্পাঠীর ছাত্র, কামিঞ্কোটাবৃতাঙ্গ ঠুঁকুঞ্চিতকেশ 

ভারতোদ্ধারব্রতধারী কালেজের ছাত্র; কি দিনুপাত অচল হুষ্টামেয় তঙুল- 

ভিখারী .ভিক্ষুক-_কি নাসাকর্ণহীন পরমুখাঁপেঙ্ষগী পরবিস্তভোজী জড়পিগ 
সকলেই বিবাহ নাদের উপাসক। বিশেষ বর্তমান সময়ে বিবাহ ও পণ 

সন্ধন্বে যে ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কত কত হতভাগ্য 

কন্যার বিবাহ দিয়া পথের ভাখরী হইতেছেন। সে সকল কথার এ স্থান নহে। * 
যৌবন কালই বিবাহের উপযুক্ত । ইহা সর্বকালে সর্ধজাতির অনুমোদিত 

বালকবালিকা যৌবন-সীমায় - উপনীত হইলে পিতামাতার কর্তব্য, 

(১) | ানগ, প্রধাপত্য অনথর, খান্ধব' রাক্ষন, পৈশা? ইত্যাদি । 
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ভাহাদ্দিগকে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রির সহিত বিবাহ দেওয়! | অদ্যাবধি 
আমাদ্িগের সমাজে অষ্টমবর্ধীয়া কন্তাকে পাত্রস্থ করিলে, গৌরী দানের ফল 
লাভ হয়, নবমবর্ধীয্া। কন্য। পাত্রস্থ করিলে, রোহিণী দানের ফল লাভ 
হয়, ইত্যাকার বাল্যবিবাহ প্রতিপাদক কতকগুলি বাদ প্রচলিত আছে, 
তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নছে। যে সময় এ বিধি প্রচলিত হয়, সে 

নময় মুসলমান নবাব্গণ ব্ঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের 

অত্যাচারে সুন্দরী অবিবাহিত যুবতীকন্যাকে নিরাপদে রাখা কঠিন হটনা 
উঠিয়াছিল। সেই বিপদের কথঞ্চিৎ প্রতিবিধানের জন্য পিতা কন্যার 
শিবাহ দিয়া, কিয়দংশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার স্বামীর প্রতি 

অর্পন করিয়। নিশ্চিন্ত হইতেন। ধরনে পতিত হইবারও কোন আশঙ্কা" 
থাকিত না । কেননা, হিন্দুশাস্বানুসার়ে বিবাহিতা! কন্য। কুলত্যাগিনী হইলে, 
কন্যার পিতা তজ্জন্য পতিত হয়েন না । 

পূর্ববকালে কন্যা বা পুজ্র যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে বিষাহ হইত না, ইহীর 
শত শত প্রমাণ দুপ্র।প্য নহে। প্ররুত প্রস্তাবে যৌবনই বিবাহের প্রশত্ত সময়। 

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্ত, সম্তান উৎপাদন। সর্বজন পরিচিত পপুক্রার্থে 
ক্রিয়তে ভার্ধ1” প্রভৃতি বচনে তাহা স্পষ্টিকত হইয়াছে । যখন সম্তান 
উৎপাদনই বিবাহের উদ্দেশ্য হইল, তথন সেই উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ যখন 

স্বামী স্ত্রীর সন্তান উৎপাদন ও গর্ভধারণের ক্ষমত। জন্মে, সেই সময়ে বিবাহ্- 
বন্ধনে বদ্ধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । 

অনেক পিতামাতা বালকবালিকাঁর বিবাহ দিয়া, পুক্দ কন্যার দৈহিক ও 

নৈতিক উন্নতির পথে কণ্টক অর্পণ করেন। বালকের সম্তান উৎপাদনের 

ক্ষমত। জন্মিবার পূর্কবে অসামগ়িক ইন্দ্রিয়পরিচালনে নিজের দেহ নষ্ট ও 
সংসারে মৃত্যুরসংখ্যা বৃদ্ধি করে। বার কন্যারও অসাময়িক অভিগমন 

হেতু, তাহার অপরিপুই দেহ ক্রিষ্ট হইয়া, দৈহিক সৌন্দর্য একেবারে নগ্ 
করে এবং অসাময়িক গর্ভধারণ ছেতু,-কেবল শোকতাপে দ্ধ ও জর! 

ক্ষর্তৃক আক্রান্ত হুইয়া, সমস্ত জীবন অতিকষ্টে অতিবাহিত করে। মনের 
স্কৃত্তি থাকে না, দেহের লাবণ্য থাকে না, কাধ্যে উৎসাহ থাকে ন!। 

বালিক। বয়সেই বৃদ্ধা হইরা,__কুড়ি বয়দে বুড়ী সাহস, ০০৮০০৮৪ 
ংসার-বাঁজারে জীব্হত্যার ব্যবসা আরম্ত করে । 

পরিহাসং গুরুম্থানে চাপল্যঞ্চ বি: 
€&€ ) . 



৩৪ সার-তরু | 

অসাময়িক গর্ভে, অপরিপুষ্ট বীধ্যে সন্তান জন্মিবার কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও হয় ভূমিষ্ঠমাত্রেই মৃত্যুমুখে 

নিপতিত হয় অথবা কয়েকদিন রোগের ভীষণ যন্ত্রণা সহা করিয়া, অকালে 

যমদ্ধারে উপনীত হইফ্ক থাকে । 
পাঠকগণের অনেকেই বিদ্যালয়গামী সংসারানভিজ্ঞ অজাতশক্র বালকের 

পার্খে একাদশ বর্ধীয়৷ যুবতী দেখিয়া থাঁকিবেন। আবার একাদশ বর্ধীয়া 
বালিকার ক্রোড়ে হয় ত মৃত্যুর কালিমাব্যাপ্তড রোগগ্রস্থ শিশুও দেখিয়া 

থাঁকিবেন। হয় ত পাঠকগণের মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্তশ্বরূপ ছুই একটা এই 
শ্রেনীর অন্তনিবিষ্টও হইতে প'রেন। এ সকল ব্যাপার দর্শন করিলেই 
মনোমধ্যে দুঃখের সঞ্চার হয়। মনে হয়, এই জন্যই ভারতে এত ছুভিক্ষ, 
এত দারিদ্র্য, এত মৃত্যুসংখ্য।-এবং এতাঁধিক দৌর্বল্য । 

বাল্যবিবাহের আর একটী বিষমষ ফল এইস্থলে বিবৃত না করিয়া, 
থাক! যায় না। বালক যুবাবয়স প্রাপ্ত হইতে না হইতে, তাহার গৃহ পুত্র 

কন্যার পরিপূর্ণ হইল। জীবিত থাকুক বা না থাকুক, স্ত্রী সেই অসাময়িক 
গর্ভধারণ হেতু বয়ঃপ্রাপ্তা হইতে না হইতেই বৃদ্ধা হইলেন। যুবকের শরীর 
দুর্বল, অপরিণত, তথাপি মনে তাহার ভোগলালসা অদ্যাপি ধিকি ধিকি 
জবলিতেছে। যৌবনের ভোগলালসা মনোমধ্যে থাকিয়। থাকিয়া স্থখের ছবি 
দেখাঁইতেছে, যুবকের গৃহে সে সুখ কোথায়? রুগ্না স্ত্রী সর্বদাই অসুস্থ | 

তাহার আহারে রুচি নাই, কার্যে উৎসাহ নাই, স্বামীসম্তাষণে' বা ভোগ 
বিলাঁসে ইচ্ছা! নাই । পুত্র কন্যার ললিনপালন,_-নিজের শারীরিক অস্ুস্থতার 

চিকিৎসা আর মৃতসস্তানের জন্য শোক প্রকাশ করিতেই সময় কাটিয়া 

যায়। ভিনি স্বামীসম্তাবণ করিবেন কথন? হহাক্স পরিহাসে তাহার প্রবৃত্তি 
হইবে কেন? ধঘীবনকালের স্বতঃপ্রবৃত্ত ুর্তি তাহার দেহে বা মনে 

মাই। তিনি যৌবনের সেই তরঙ্গ :সদা সহান্তভাব, বিলাসবাসনা 
কোথায় পাইবেন? স্বামীর পরিতৃপ্তির উপাদান তাহার নাই । ভিনি 

শান্ত, ক্লান্ত, শোকসন্তপ্ত। স্বামী তখন অন্য উপায় দেখিলেন। হয় 

বারাঙ্গন। গৃহে আপন পাঁপবাঁসনা চরিতার্থ করিতে নিজের সর্বনাশ 
করিলেন, অথবা অন্য কোন অকথ্য কাধ্য সম্পাদন করিয়া, নিজের 

বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য,_নিজের কলুধিত পাপবাসনা চরিতার্থ করিবার 

'পল্প বগ্রাহীপাণ্ডিতং শুদ্ধমাত্মবিডুন্বনং | 



সার তরু ॥ ৩৫ 

জন্য তাহার সর্বনাশ করিলেন। আজ কাল অধিকাংশ গৃহেই এইরূপ ব্যাপার 
পরিদৃষ্ট হইতেছে । বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহার প্রমাণ প্রাপ্তি নিতান্ত 
অসম্ভব হইবে না। 

বাল্যবিবাহের যেমন বিষময় ফল, অসাময়িক বিবাহও তন্রপ অহিতকর । 

বর্তমান সময়ে অপাময়িক বিবাহ ও বহুবিবাহ অনেকাংশে হাস হইয়। আসি- 
স্নাছে। তথাপি আজিও এই অহিতকর বিধি হিন্টুসমাজ হইতে একেবারে 
উঠিয়া! বায় নাই। পিতামাতাকে উচ্চ পণ গ্রহণ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধের. 

হস্তে বালিকাকন্তা সমর্পণ করিতে আজিও আমরা! দেখিতেছি। ইহার 
বিষময় ফলও আমরা দিব্য ভোগ করিতেছি। পুক্র কন্যার বিবাহ দিবার 
কর্তৃত্বভার পিতামাতার প্রতিই নির্ভর করে, সুতরাং তাহারা স্ব স্ব পুত্র- 
কন্যাগণকে যেরূপ পাত্র বা! পাত্রির সহিত বিবাহ দিবেন, তাহারা অবনত 
মস্তকে তাঁহাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য । স্বেচ্ছান্ছসারে স্যাঁমী স্ত্রী মনো- 
নীত করিবার ক্ষমতা হিন্দ্বালকবালিকার: নাই। আবার তাহারা যে. 
বয়সে পরিণত হয়, স্বামী স্ত্রী নির্বাচনে যেটুকু বুদ্ধির... আবশ্তক, তাহাদি- 
গের বয়দে সে বুদ্ধি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই অথলোলুপ পিতা- 
মাতা অর্থের মায়ায় মুগ্ধ হইয়৷ স্বস্ব কন্যাকে জন্মের মত অকুলে ভাসাইয়া? 

দেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অসাময়িক বিবাহের বিষময় ফল 

দর্শন করিয়াও-__বিশেষ প্রকারে ফলভোগ করিক়্াও হিন্দু পিতামাতা শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইতেছেন না । 

আমরা একদা এক নব্পরিণিত বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 

“আপনি এ বয়সে কি জন্য বিবাহ করিলেন ?” তদুত্তরে বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন,, 

“সেবাশুশ্রধার জন্য। আমার উৎকট কাঁশীর পীড়া, সর্বদাই অন্তু 

কেহ দেখিবার নাই, তাই বিবাহ করিলাম। সময়ে শুশ্রুা করিবে, ওষধ; 

পথ্যের ব্যবস্থা করিবে, মৃত্যু হইলে ভত্রাসনে প্রদীপ দিকে।” বৃদ্ধের 

উত্তরে আমরা বড়ই মর্মাহত হইফ্সাছিলাঁম। সেই সময় মনে হইয়াছিল, 

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তাহার ভদ্রাসনে বিধবাধুবতী অবশ্যই কোন না কোন প্রকার 

“প্রদীপ” নিশ্চয়ই দিবে । 
বৃদ্ধ অশ্ীতিপর অহিফেনের মাত্র! চড়াইয়া৷ চক্ষু সুদিয়া হুক তৃস্তে' 

ঝিমাইতেছেন, বাতরোগে হন্তপদাদিতে মাংসাধিক্য হইয়াছে । লাবপা- 

পক্ষপাত লিনিন্মুক্তোজসঃ সর্বত্র পুজ্যতে | 
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মূয়ী যুবতীপত্বি পদতলে বসিরা স্বামীর পদসেবা করিতেছে। নিব্বাপিত 

কলিকায় ঘন ঘন অগ্নিসংযোগ করিয়া দিত্তেছে। অহিফেনসেবী স্বামীর 

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই, পত্বিও সমস্ত রাত্বি জাগরণ করিষ্কা স্বামীসেবাক্স 
কাটাইলেন। বঙ্গরমণীর আর কিছু থাকুক না থাকুক, স্বামীভক্তি ও সতীত্ব 
রক্ষায় তাহারা জগতের শীর্ষস্থানীয়! । হিন্দুরমণী ভিগ্ন এ ব্রত পালন 
করিতে পারেন, যৌবনম্থলত বিলাঁসলালসা-_তৃণতাচ্ছিল্যে তুচ্ছ করত 
যৌবনে যোগিনী সাজিয়! বৃদ্ধ স্বামীর চরণারবিন্দ সার করেন, পতিসেবায় 
জীবন অতিবাহিত্ত করেন, এতদুর ধৈধ্যগুণ আর কোন জাতীয় রমণীর 

নাই। ইংরাজ, তুরকী, ফরাসী, জন্মানি, জগতের যে কোন জাতীয় 
যুবতী এরূপ জরাগ্রন্ত স্বামীর সেবা দুরে থাকুক, কোন কালে কুলের ধ্বভা 

উড়াইয়্া স্বামীকে স্বামীর সত্ব হইতে ইস্তফা করিতেন। অন্যান্য দেশে 
শাক মা'ছর দরে হাটেবাজারে স্বামী বিক্রয় হয়। হিন্দুরমণীর স্বামী ঈশ্বর 

হইতেও উচ্চ ।--রমণীর স্বামীই একমাত্র গতি। ম্বামী পেবাই মুক্তি- 
লাভের সেতু। | 

অযৌক্তিক বিবাহ হিন্দুসঘাজে কদাচিৎ দৃষ্টিগোঁচর হয়। মুসলমাঁন- 
দিগের মধ্যেই ইহার ভূরী প্রচলন । বৈপ্দিকশ্রেণীর তরীঙ্গণবর্গের মধ্যে 
পাত্র অপেক্ষা কন্যার বয়স অধিক হইত। এক্ষণে আর তাদৃশ রীতি 
দেখিতে পাওয়া যাক্ধ না। পরজ্ত ইহার বিষময় ফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখিলে 
অনায়াসেই প্রতীত হইবে। 

বিবাহের বয়ম দেশকাল পাত্র বিবেচনায় পাত্রের পঞ্চবিংশতি ও পাত্রীর 

যোঁড়শ বর্ধই যুক্তি সঙ্গত। অনেকে পাত্রীর খতুর পরই বিবাহ দিবার 
ব্যবস্থ। দিয়া থাকেন। আছ কাল একাদশ বধীয়! বালিকাকেও খতুমতী 
হইতে দেখা! যাক্ক। পরস্ত ভাহাদিগের গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়৷ বোধ 
হয়না। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে, আদ্য খতুর় পর ছয় সাত মাস 
পর্যন্ত খতু বন্ধ থাকে। ইহার কারণ স্বামীর ,অন্বোভাবিক কার্য ভিন্ন 
অন্য কিছুই নছে। সময়ের পূর্বে কোন্, যন্ত্রকে অভীষ্ট কার্যে নিয়োজিত 
করিলে সে যস্ত্ের কা্যকারিতাশক্তি অতি অল্নদিনেই যে নই হইয়া যায়, 
তাহা! কে অর্থীকার করিবে? সে জন্যই বলিতেছিলাম, পাত্রীর ঘোড়শ 

বর্ষ ব্যক্রম কাঁলেই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। শী সময়েই তাহার দৈহিক 

: পানং ছুর্জজন সংসর্গং নারীপাস্কা তিদুমণং। 



সার তরু | ৩৭ 

শক্তি উপযুক্ত এবং শরীরঘত্াদি এমনভাবে পরিণত হয় যে, ত'হাতে তাহার 

গরধারণের ক্ষমতা জম্মে। যখন সম্ভান উৎপাদমই বিবাহের উদেশ্ত, তখন 
খাতুমতী ও গর্ভধারণের উপযুক্ত পাত্রীই বিবাহ কর! কর্তব্য। (৩) 

কোন কোন স্ত্রীলোকের আদ্য খ্ুতু ও মাসিক খু পর্যায় যথানিয়মে 

হইয়াও কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। যাহাদিগের শরীর রুগ্ন এবং অঙ্গ 

বিকল, তাহাদিগের অনেক যন্ত্রের পরিণতি না হওয়ায় এরূপ হইয়। থাকে। 

এরূপ পাত্রী বিবাহ করিয়া, অনেকে বিশেষ বিব্রত হন এবং বিবাহের 

উদ্দেপ্ত ব্যর্থ করেন। (৪) | 
আবার কোন কোন স্থলে পাত্রী যৌবনসীমাঁয় পদার্পণ করিতে ন! 

করিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমক্বোচিত পরিণত হইতে না! হইতে খতুমতী এবং 
অল্প বয়সেই গর্ভবতী হয়। সামর্থ্য, দাঢ্য এবং দৈহিক যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি 

হেতুই এইরূপ হইয়া থাকে। €(৫)ছুঃখের বিষয়, এইরূপ স্ত্রীলোকের 
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পাপরৃৎ পুরুষেহল্লীঘী নিরয়ে নিপতেৎ লুখ । 



৩৮, সংসাঁর-তরু | 

যৌবন অতি শীগ্রই নষ্ট হইয়া যায়। অসাময়্িক উন্নতি যেমন অনিষ্টকর, 
অবনতিও তদ্রপ অনিষ্টজনক। সমন্ত কাঁধ্যই যে একটা নিদ্দিষ্ট সময় 
সাপেক্ষ, তাহা বিবেচনা করিলেই এ সমস্ত বিষয় অনাফ়াসেই বুঝিতে পারা 
যাইবে। বিধাতার এমনি আশ্চর্য কৌশল যে, সমস্ত কার্্যই এক একটা 
নির্দিষ্ট সময়ে স্বভাববশে সংসাধিত হইবে । এই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম 
অনিষ্টজনক। 

এই সমস্ত বিষয় পর্যযালোচন! করিয়া এবং দেশ, কাঁল ও পাত্র বিবেচনায় 
বিবাহের বয়স পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে নির্ববাহিত হওয়া বর্তব্য। শরীর 
রুগ্ন কি ব্যাধিগ্রস্থ হইলে, উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের আরও অধিককাল 
অবিবাহিতা৷ থাকা কর্তব্য । কিন্তু ভারতবর্ষে সে নিয়ম প্রতিপালিত হইবার নহে । 

যেখানে পঞ্চবিংশতি কোটী মানবের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা অঙ্গুলীমের, 
তথায় এ নিয়ম কে প্রতিপালন করিবে? কেইব! নিজের বর্তমান সুখের 

পথে কাটা দিয়া, ভবিষ্যস্থখের জন্য ভবিষ্যপথ চাহিয়। থাকিবে? তবে 
কথা ধৎ বিবেচনা! করিলেই গ্রস্থকারের পক্ষে যথেষ্ট হইল। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধ ৷ 

যৌবনের কর্তব্য কি ? 

বালকের ষোড়শ ও বালিকার প্রয়োদশবর্ষ. বর়ংক্রমকালেই যৌবন 

স্শর হয়। পূর্ববকাঁলে ইহারও অধিক বয়সে বালক বালিকার দেহে 
যৌবন সারের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু অধুনা সময়ের 
আবর্তনেই হউক বা মন্ুষ্যসাধ্য চেষ্টাতেই হউক, য্রেবনকাঁল ক্রমঃশই নিম্নগামী 
হইতেছে । যৌবন সঞ্ধচারের আহ্ুদঙ্গিক কতকগুলি পরিবর্তন, যাহাতে 

অনায়াসেই যৌবনাগমের প্রভূত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে । বাল- 
কের দেহে যৌবনের সুত্রপাত হইলেই স্বর গম্ভীর হয়, বাল্যচাপল্য ক্রমশঃই 
হাস হইতে থাকে, শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, দেহ পরিণত হইতে থাকে, 

প্রতীপদর্শিনী নারী পত্যুহুঃখায় কেবলং। 



সংসার-তরু | ৩১. 

শ্াত্েদ হয় এবং মাননিক ভাবের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট ভাতে থাকে । 
প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে বালকের দেহে বীধ্যের 

সঞ্চার হইয়া থাকে কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পুর্ণ এবং কীট পুর্ণ হইতে 
ষোড়শ কি ততোধিক বর্ষকাল ব্যয়িত হয় । 

পরিপুষ্ট বীর্যই অভীষ্টসিদ্ধির উপযোগী। ঘ্বণিত ইন্ছ্রিয়লালস! পরি- : 

তৃপ্তিই ইহার উদ্দেশ্ত নহে। বিধাত। স্থষ্টিরক্ষার জন্যই পুরুষ শরীরে 
বীর্য ও স্ত্রীদেহে শোণিতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, অনেক 

ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পর হইয়া, অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরিচালনে অল্প বয়সেই স্বীয় 
দৈহিক অবনতি এবং তৎসহ ভবিষ্য সম্তানজনমের পথ একেবারে রুদ্ধ 

করিয়া ফেলেন। ইহার প্রমাণ নিতান্ত দুস্পপ্য নহে। ইন্দ্রিয়পর যুবক- 

গণের পরিণামে যে কতদূর মনস্তাপ ও কি প্রকার ব্যাধির যন্ত্রণা সহ 
করিতে হয়, তাহা অনেকেই বিদ্ধিত আছেন । 

বাল্যকালে বাঁলকবালিকা৷ কুসংসর্গে পড়িয়া, স্ব স্ব চরিত্র দৃধিত করি! 
ফেলে । বালকগণ বীর্য পরিপুষ্ট না হইতে এনন কি বীর্য সঞ্চার হইবার 

পুর্ধ্ব হইতেই অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া থাকে । আবার 
এই সমস্ত বালকের প্রলোভনে পতিত হইয়া, অনেক বালিকাও স্বীয় 
অপরিণত শরীরযস্ত্রাদি অকন্মণয করিয়া ফেলে । 

অসামগ়িক ইন্দ্রিয় পরিচালনে কতপ্রকার উতৎকট রোগ জন্মে, তাহার 

বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দিব। এস্থলে কেবল করেকটী মাত্র উল্লেখ 

করিতেছি । ূ 

বাঁলকগণ অসময়ে ইন্দড্রির চরিতার্থ করিতে গিয়া, শ্বীয় দৈহিক উন্নতির ! 
পথে কণ্টকার্পণ করেন। অসময়ে দেহের উন্নতির সুত্রপাতেই অপরিপন্ক 

বীর্য বায়িত হইতে থাকিলে, তাহার জীবনীশক্তি':.ক্রমশঃই হ্বাস হইতে 

থাকে। মনের দ্ফুর্তি একবারে নষ্ট হইয়া যাঁর, স্থতরাং উপযুক্ত সময়ে 
শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর কশ ও লাবণ্য ন্ট হইতে 

থাকে। মনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। দেহের সহিত 

মনের এতাদুশ নৈকট্য সঘন্ধ যে, একের. স্বভাবে অপরও তাদৃশ স্বভাব 
প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শরীরের অসচ্ছন্দতা হেতু মনের শাস্তিও ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। 
আবার জনমানবের স্ছষ্টি, যে জন্য, ইন্দ্রিপঃ'পরিচালন আবশ্তক, অসময়ে 
১১১১১ নি 

সেবিতব্য মহারৃক্ষং ফলচ্ছাঁয়া সমস্থিতং | 



৪ ০ সপার-তরু 

সেই ইন্দ্রিয়ের অকর্মণাত। প্রযুক্ত কার্যকালে কেবল মনন্তাপ ভোগ করিস্তে 

হয় মাত্র। বাল্যকালে অযথ৷ ইন্ড্রিয়পরিচালনে -অপরিপক্ক ৰৌর্ধ্য ব্যয়িত 

হওয়ায় এবং অপরিপক যন্ত্র অধিকতর কার্যকারিতা শক্তিসম্পন্ন করিয়া, বলপূর্ব্বক 

কার্ধ্যান্ষ্ঠান হেতু, তাহা! এ জীবনে আর পরিপক্ক ও দৃঢ় হইতে পায় না, সেইজন্য 

যৌবনকালেই জরাগ্রস্থ হইয়া! বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। 
বাল্যকালে অযথা বীর্যপতনের আর একটা প্রধান দোষ--তন্দ্রাঙথলন 

বা আত্মন্থলন। কুক্রিয়াশক্ত বালকের চিত্তে উত্তরোত্তর তদচরিত ছুক্রিয়ার 
চিত্র পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইয়া, হৃদর যেন সেই অসার চিন্তাময় হয়, 

নিদ্রিতাবস্থায় সেই জঘন্য আপনা হইতেই বীর্য স্থলিত হয়। এই রোগের 
বিষময় ফল বর্ণনাতীত ! ডাক্তার গ্রেহাম বলেন, স্বাভাবিক অপেক্ষা আত্ম- 

স্বলনে দ্বিগুণ বীধ্য নির্গত হয়, (১) স্থতরাং এই ছুশ্চিকিৎন্ত ব্যাধি শরীরের 

কতদুর অনিষ্টকর, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

বাল্যকালে সংসর্গদোষে এতাদৃশ ঝুঁক্রিন্নাশকু হইলে, বিদ্যার্জনের পক্ষে 

বিশেষ অন্তরায় ঘটে। ইহাতে মানধিকশক্তি ক্রমশই ভুর্বল ও চিত্তের 
গতি এতদূর বিপথগামী হয় যে, কোন ছুরহ বিষয় চিন্তা করিবার ক্ষমতা 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া বাঁয়। জ্যামিতি, অঙ্কশান্ত্র, কি কোন কুট প্রশ্নের 
সমাধানের জন্য যে পরিমাণ চিন্তার প্রয়োজন, তাহার অভাব হওয়ায় 

বালকের ভরবিব্যজীবনে উন্নতির আশা থাকে না । বিদ্যা উপার্জন না হইলে, 

ৰালকের ভবিষ্য উন্নতির আশা কোথায়! নির্ব,দ্ধিতা ও সংসর্গদোষে বালক-: 

গণ এইরূপে নিজের সর্বনাশ করে এবং পিতামাতার আশী-তরুর মূলে 
কুঠারাঘাত করে। 

অলাময়িক ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিলে, আরও নানাবিধ উৎকট 
পীড়া জন্মে। হাপকাদ, যক্মা, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রতারল্য, দৃষ্টিহীনতা। ও ছুর্বলত| 
তন্মধ্যে প্রধান। এ সকলের বিশেষ বিবরণ অন্য প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে । 
মল কুসংসর্গে পড়িয়া, বলিকারাও স্বীয় স্বীয় জীবন বিষময় করে। 

বিশেষ যেস্থানে বালিকাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার তাদৃশ কোন নিয়ম 

নাই, . এ ইহার অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দুসমাজে 
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টন্নেখ আছে, আত্মস্বলনে স্বাভাবিক অপেক্ষা চতুগ্ণ বীর্ধয খুলিত হইয়। থাকে । | 

- বন্ছুপুত্রেপ্যপুত্রস্যাৎ যদি নস্যাৎ ভরয়্করঃ। 
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বররন রিটের ভিটিিবিনিিউরা রনির কাজিন 
বালিকার প্রতি হতাদর যেন অবশ্তকর্তব্য মধ্যে পরিগণিশ্গ । ইহার 
সংদারের যেন আবর্জনা । কেহ যত্র করিবার নাই, শিক্ষা দিবার নাই। 

প্রায়ই দেখিতে পাই, পঞ্চম বর্ষ হইতে নবম কি তাহারও অধিক বয়স্কা 
বালিকারা সংসারে কোন সংশবই "রাখে না। দিবারাত্রি যদৃচ্ছা খেলিয়! 
বেড়ায়। কেবল আহার ও শয়ন কালে তাহারা গৃহে আসিয়1, দেখ! 

দিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে বালিকার দুষ্ট বালকগণের প্রলোভনে 

পতিত হইরা দুষ্ধার্যের স্ুত্রপাত করে। যে কাধ্য তাহারা প্রলোভনের 

বশীভূত হইয়া অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার ফলাফল . বিচারের ক্ষমতা 
তাহাদিগের নাই। 

বালিকা অল্প বয়সে কুসংসর্ণ করিলে তাহার শরীর যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইতে পায়না । দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে। বয়সের বৃদ্ধির সহিত 
অন্নপ্রত্যঙ্গ ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইবাঁর ধেরূপ নৈসর্ণিক বিধান আছে, .ইহাঁ- 

দিগের শরীরে তাহার বিপরীত ভাবই দৃষ্টিগোচর হয়। অসম্পূর্ণ 
্্ীযন্থে অসাময়িক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার বৃদ্ধি ও পরিণতিতে দারুণ 

ব্যাধাত জন্মে। এমন শুনিতে পাওয়! যায়, অনেকু বালিকা অযথা 

কুসংসর্গ করিস্বা যৌবনকাঁলে খতুমতী হয় না। খতুমতী হইলেও তাহার 
বয়সানুরূপ স্ত্রীযস্ত্বের সম্পূর্ণত। পরিলক্ষিত হয় না। উদরে একপ্রকার 
বাথা আপনা হইতে সপ্জীত হইয়া বহুকালস্থয়ী হয়। কোন কোন 

বালিকা আবার খ্থতুমত্ী হইয়া অত্যধিক শোণিতপাত হেতু নানাবিধ 
পাড়ায় পীড়িত হয়। কেহ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও যৌবনন্ৃলভ মানপিক বৃত্তি 
প্রাপ্ত হয় ন!। প্রদুল্লতা, ভোগবাঁসনা, একেবারে থাকে না। গৃহ 

কাধ্য বা অন্য কোন বিশেষ কার্ষ্য শ্রদ্ধ। বা যত্ব থাকে না। সর্বদা বিশুক্ক মুখে 

বিষাদ-প্রতিম৷ সাজিয়া নানাবিধ দুশ্চিন্তায় সময় অতিবাহিত করে। এরূপ জঘন্ত 
জীবনভার বহন.কর! কতদূর কষ্টসাধ্য, তাহা! মনে করিলেও কষ্ট হয়। 

সম্তানপালন প্রকারাস্তরে পিতামাতার প্রতিই নির্ভর করে। কিন্তু 

পুত্র সৃস্তানের প্রতি যেরূপ ঘত্ব ও স্নেহ থাকে, কন্া সন্তানের প্রতি হিন্দু 
পিতামাতার ভাদৃশ কোন লক্ষণই থাকে ন'। প্রক্কত প্রস্তাবে বন্া! সন্তানের 
এতাদূশ মনোবিকার ও দৈহিক অবনতির কারণই কেবল পিতামাতার 

তাচ্ছিল্যের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পিতামাতার জান! আবশ্যক, 

আসিপত্রবনে.ঘাঁতি পরমম্মীবচ্ছেদকঃ 
(৬)... 
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কন্তা ও পুত্র উভয়ই এক কাধ্য সাধনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্র 
নির্বিশেষে কন্যা প্রতিপালনের জন্য পিতামাত! ঈশ্বরের নিকট দায়ী । 

যৌবনকালের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা কর! বড় বিষম সমস্তা। 
খে শিক্ষকের শিক্ষার্তণে ছাত্র যৌবনের প্রলোভন তৃণতাচ্ছিল্যে পরিত্যাগ 
করিয়া স্বীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিস্ধে পাঁরে, সে শিক্ষক প্রকৃতই নিপুণ 
শিক্ষক বটে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাঁই। 

যৌবনকালে কি অল্পপ্রত্যঙ্গাদি, কি মানসিক বৃত্তিসমূহ__সকলই স্ফস্তি 

যুক্ত হয়। মনোবৃত্তির তখন পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব শক্তি, উন্নতির চরম সীমায় 
অধিরোহণ করিয় প্রত্যেক বৃত্তিই যুবকহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা 

করে। এদ্রিকে কামক্রোধাদ্ি খতুবর্গও যৌবনকালে বর্ধিত ও যথেষ্ট 
প্রবল হইয়া! যুবকের হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করে। সকল দিক 
হইতেই দুসর্ববিষক্গ পূর্ণতা হেতু যুবকের চিত্তবিত্রম উপস্থিত হইবারই 
সম্ভাবনা । তবে যে যুবক শিক্ষা ও বুদ্ধি বলে এই বৃত্তিসমূহের কাঁধ্য 
কারিত্ব শক্তি সমালোচন করত প্রত্যেকের পরিণাম জ্ঞাত হইতে পারেন, 

এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করিতে পারেন, অর্থাৎ এই 
স্থু ও কু-প্রবৃত্তিসমূহের -যথাঁসামঞ্জস্য করিতে সমর্থ হন, সেই যুবকেরই 
জীনন সুখের। কালে এই সংসার ছুঃখময় সকলের পক্ষে বটে, কিন্তু 
তাহার পক্ষে ইহ। নন্দনকানন। তিনি নিরোগী ও দীর্ঘজীবন লাস করিয়া 

্রীপুত্রপরিজন পরিকৃত হইয়া: সুখের সংসারে পরমনুখে স্টদী হইতে 
পারেন। 

যখন যে বৃত্তি মানসক্ষেত্রে সুযুদিত হয়, ইরা সহিত প্রবৃত্তির 

ইরক্যত৷ হেতু প্রবৃত্তি তখন সেই দিকেই ধাবিত, হয়। যৌবনকালে সমস্ত 
মনোবৃত্তি পুক্ষ্তিযুক্ত হওয়ায় যুবকের প্রক্তি বারার নানাবিধ গতি 
প্রাপ্ত হইয়া চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত করে। সেই জন্য যুবর-যুবতীর মনে 
কোন স্থায়ীতাঁৰ অধিককাল স্থায়ী হয় না। যুবতীর মনোগতি কখন প্রশস্ত, 
কখন চঞ্চল, কখন ক্রোধ কখন ঈর্ষা, কখন -বিরতি, কর্থন ্কর্ভি, আবার 

কখন ব! বৈরাগ্য বাঁ নিবৃত্তি ভাব অবলম্বন করে। কামক্রোধাদির এইন্ধপ 

আঘাত সংযম করিতে অসমর্থ- হইফ্কাই যুবকযুবতীবিশেষে সময়ে চরিত্র 
দুষিত করিয়া ফেলেন। 

'বিনাশকালে জন্তনাং জায়তে বুদ্ধিবিজিলা | 



'সার-তরু | ৪৩ 
ঞ 

পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের আঘাত সহ্য করা বড় কষ্টসাধ্য। বালক 
সারের কিছুই জানে না, কোন প্রবৃত্তির অত্যাচার ব! আবির্ভাব বুঝে না, 

সমস্ত বৃর্তিরই তখন সংযত ভাব। কেবল বুদ্ধিবৃতি স্কন্তি ুপাইতেছে মাত্র) 

তখন সে বুদ্ধি সরল নীতিশিক্ষা ভিন্ন সংসারশিক্ষার উপযোগী নহে। বালক 
বিদ্যালয়ের ছাত্র, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরাশির সঙ্গেই তাহার পরিচয়। 
বালিকাও কিছু জানে না। স্বভাবস্থলভ চাপল্য আর বাল্যক্রীড়াই তাহার 
অভ্যস্ত। আর নীতির মধ্যে সেঁজুতি, পুণ।পুকুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রত 
সংসারের সহিত তখন প্ররুত প্রস্তাবে তাহার কোন সংক্রনই নাই। এই 
সময়ের পরই ক্রমশঃ তাবৎ বৃত্তির আবির্ভাব ও পরিণতি । এ বৃত্তির 

সংঘাত সহ্য করিয়া কর্তব্য নিরূপণ করা কি সকলের পক্ষে সম্ভবে? 

সামান্য শিক্ষায় এ আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে না । 

সংসারজ্ঞানশৃন্য বালকবালিকাঁর মহৎ্পরিবর্তন যৌবনে। সেই সদা- 
হাঁস্যময় ভাব--চাপল্য একবারে পরিবর্তিত হইয়া সহসা গান্ভীধ্য ভাব। 
সেই সামান্য করায় হাসি নাই,_বালক-বালিকা এখন যুবক-যুবতী। 
বুঝিতে পারিতেছে, এত হাঁসির কোন কাঁরণ নাই। বালক বাল্যকালে 
জানে কেবল বিদ্যা আর গৃহ। যৌবনে তাহার সম্মুখে বিস্তৃত সংসার । 
বালক চিনে কেবল আত্মীয় স্বজন,_এখন সে সংসারকে চিনিতে অগ্রসর । 

বালক বিদ্যালয়ে শিখিতেছিল অ উ. অস,_এখন শিথিল প্রেম খ্যাতি 
যশ। বালকের বিশ্বাস ছিল, পিতামাত! আত্মীয় পরিজন আমার সকলই 
আছে, এখন দেখিল আছে সব, তবুও যেন কেহ নাই। বালিকা আগে 
জানিত, পুণ্যপুকুর পুষ্পমাল! ; এখন দেখিতেছে-_প্রেম-ব্রতের গভীর 
তরঙ্গ। আঁগে মাতাঁর ক্রোড়ে বসিয়া-_মাতার স্সেহ আদর পাইর। পরিতুষ্ট 

হইত) এখন তাহার হৃদয় যেন পরের ন্নেহ-আদরের জন্ত লালায়িত। বাল- 

কের হৃদয্মে ছিল,_ ব্যাকরণ, জ্যাষিতি, সাহিত্য ; এখন যুবকের হৃদয়ে হইল,-_ 
তালবাল|, প্রণয়, দয়া, স্নেহ। আগে বালক হিতোপদেশের পশ্ুচরিত্র পাঠে 

আমোদিত 7; এখন আর তাহা ভাল লাগে না, মেঘদূতের যক্ষ-চরিত্র, 

শকুস্তলার শকুস্তলা-চরিত্র হৃদয়ের সঙ্গে মিলে ভাল। আগে হৃদয়ের গতি 

ছিল, প্রাণের বাসনা ছিল, সং-শিক্ষাঁয় শিক্ষিত হইব, বড় উপাঁধি পাইব, 
এখন সে সব্ ঘুরিয়া গিয়া! বাসনা হইয়াছে, কিরূপে পরকে আত্মসমপ্পণ। 

বেশ্যাসংশক্তমনসো। বর! ছুখমবাপয়ু | 
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করিব, কি করিলে পরকে ভালবাধিব, দয় করিব--ন্নেহ পাইব। বালক 

বালিকার হৃদয় এত দিন ছিল সংসারে কুয়াসাসমাচ্ছন্ন,। এখন হইয়াছে 

তথায় নন্দনকাঁনন। কত পপ্রমের ফুল ফুটিয়াছে,__-আশ1-কেয়ারীতে প্ুকত 

প্রণয়ফুল ফুটিবে ফুটিবে করিতেছে, হৃদয়-মরুভূমে এখন দয়ার নিঝর 
বসিয়াছে,_আশীর প্রলোভন পদে পদে যুবক-যুবতীকে কত মোহিণীমন্ত 

ফুকিতেছে, বৃত্তিসমূহ সময়ে সময়ে হ্ৃবদয়ক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া পরস্পর 
পরম্পুরর দিকে আকুষ্ট করিতেছে, এত প্রলোভন-- এত আকর্ষণ সহা করিস 

অভিষ্টপথে জীবনের গতি পরিচালিত করা কি সামান্য কথা? যে সমস্ত 

প্রলোভনে মহামহা যোগী খধিগণও বন্ুকালাজ্জিত তপস্যায় জলাঞ্জলী দিতে 

বাধ্য হুইয়াছেন,--কত মহামহ! পণ্ডিত কত শত শত শিক্ষায় শিক্ষিত শেব 

বয়সে এই প্রলৌভনে পতিত. হইয়া নিজের সর্বনাশ করিয়াছেন, কত 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুদ্ধিবলে সংসারচক্র অনুকুল গতিতে পরিচালিত করিয়! নিজেই 
আবার এই প্রলোভনচক্রে পেষিত হইয়াছেন, তখন সংসার-জ্ঞানশুন্য-_ 

সংসারপথের নবীন পথিক এত বাধা বিপত্তি কি সহ্য করিতে পারেন ? 
এত প্রলোভনে সকল বদ্ধন কি ছেদন করিতে পারেন? এ সকল 
গলোভনের হাত হইতে. অব্যাহতি পাওয়া বড় বিষম কথা। যাহার! 
সারের জটিল পন্থা পরিহার করিয়! যুবাবয়সের অনার প্রলোভন তুচ্ছ 

জ্ঞান করিতে পারেন, সংসারই তীহীর স্বর্গ। তিনি এই সংসারে থাকিয়াই 
্র্গন্খ ভোগ করিতে পারেন, তৎপক্ষে সন্দেহমাত্র নাই । 

পিতামাতার দৃষ্টি সন্তানের গ্রতি থাকিলে এবং তাহাদিগকে সংশিক্ষা 
শিক্ষিত করিলে প্রাক্মই চরিত্রগত দোষ পরিলক্ষিত হয় না । প্ররুত প্রস্তাষে 
সন্তানের চরিত্রগত দোষের প্রাধম কারণই অভিভাবকের তাচ্ছিল্য। তাহার! 

সম্তানকে কিরূপে শিক্ষা দিতে হয় বা বালিকা" কন্যাকে কোন্ কোন্ 
নীতি ও কোন্ কোন্ কার্য্য শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, ;তাহা হয়ত জ্ঞাত 

নহেন, অথবা জানিয়াঁও তাচ্ছিল্য ব আলসাবশত সেগুলি কাধ্যে রে 
করিতে প্রস্তত নভ্নে। পিতামাতার জান! আবশ্যক যে, সত্তানই ভবি 

আশার অস্কুর। বৃদ্ধবসে পিতামাতার আঁশাভরসার স্থল কেবল সন্তান। 
অতএব তাহাদিগকে সংশিক্ষাঁ় শিক্ষিত করিলে ফেবল সস্তানই ষে সুখী 

হইবে তাহা নহে, পিতামাতা ও তাহাতে সুখী হইতে পারিবেন । | 

যখাদানং বৃথা ভোজ্যং বৃখালাপং পরিত্যজেং 
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বঙ্গীয় পিতা কেবল সন্তানকে আহার, পরিচ্ছদ ও প্শালয়ে প্রেরণ 

করিয়াই সন্তানের প্রতি স্বীর কর্তব্য কার্য যথেষ্ট সম্পাদন করিলেন বলিয়া 

মনে করেন। মাতা পুক্রকন্ত'কে গর্ডে ধারণ ও পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত লালন 
পালন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহাদিগের জানা আবশ্ঠক যে, আমরণ 
কাল তাহাদিগের শিক্ষাত্োত সস্তানের প্রতি সমবগে প্রবাহিত হইবে । এ 

সব কথা! গ্রবদ্ধান্তরে বিবৃত হইবে । 

যৌবনে অন্ান্ত প্রবৃত্তি অপেক্ষা কামপ্রবৃত্তি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 
এবং যুবকধুবতি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়াই মহদানিষ্ট সাধন করেন। অন্যান্য 
ইক্জরিয়মূহ অপেক্ষা কামপ্রবৃত্তি দমনই যৌবনকালে প্রধান পুরুষত্ব এবং 
অনুষ্ঠেয় | 

, যৌবনকাঁলই সংসারশিক্ষার উপযোগী । সংসারক্ষেত্রে গ্রবেশ কাঁলও 

যৌবন। অতএব দারপরিগ্রহ করিবার পূর্বে সংসারশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া 
আবগ্তক। সংসার-শিক্ষা কি? 

নাতাপিতার প্রতি ব্যবহার, আত্মীঘস্বজনের প্রতি ব্যবহার, কিরূপে 

সংসারযাত্রা নির্বাপিত হইলে, সংসারে কষ্ট থাকে না, পরিবারবর্গের প্রতি 
ব্যবহার, দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার, অর্থ ব্যবহার, পরিমিত ব্যয়, ধর্মালোচনা, 

ংসারনীতি, সাংসারিকের আবশ্যকীয় ব্যবহারবিজ্ঞান, পারিবারিক স্বাস্থ্যবিধান 
ও কর্তৃত্ব ইত্যাদি শিক্ষার নামই সংসারশিক্ষা। উপরোক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত 

ুবক সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া স্থখ পাইয়া থাকেন। নতুবা অন্ভিজ্ঞ 

যুবক অপরিণামদর্শিতাঁয় দারপরিগ্রহ করিয়া, অচিরে পুত্রকন্যা দ্বারা পরি- 
বেষ্টিত হয়েন এবং আজীবন হুঃখের বোঝা বহিয়াই কাল অতিবাহিত 'করিয়! 

থাকেন। বর্তমান সময়ে সংসারশিক্ষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ না করিয়া, 

সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, সে অপরিসীম ছুঃখ একান্তই অপরিহার্ধা । 

অতএব সংসারশিক্ষান্্ধীয়া কয়েকটী নুত্রমাত্র এস্লে ব্বিত 
ছইতেছে। 

পিতামাতার প্রতি ব্যবহার বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা কর! 
আবগ্তক। তবে যৌবনে সেই শিক্ষার সমাধান । পিতামাতা স্বর্গ হইতেও 

উচ্চা এৰং পুজনীয়। ধাঁভাদের অপরিদীম কৃপাবলেই স্ুুল্লভ মানব- 
জীবন লাভ, ধাঁহাদিগের অনীম ভালবাসায় সেই শোঁণিতপিগ শিশু হইতে 

বোধিতব্য বদে€ প্রাঙ্জঃ যদি শ্রদ্ধান্থিত ভবে । 
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এই যৌবন সীমায় পদার্পণ, বাহাদিগের কৃপায় এই অস্ুটবাকশিশুর 
বেদবিদ্যায় প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ, তাহাদিগের ন্যায় পুজনীয় আর কে আছেন? 

মনুষ্যের কর্তব্য, পিতামীতা৷ যাহাতে সর্বদা সন্তষ্টচিত্তে বৃদ্ধবয়সে ধর্মালোচনা 

করিতে পারেন, আহাধ্য ও পরিধেয় সম্বদ্ধে অথব! সাধ্যায়ত্ব বাঁসনা-যাহাঁতে 
অপূর্ণ না থাকে, সম্তানের তাহাই কর্তব্য । পিতামাতার আক্তা! . শিরোধার্য্য 
করিয়া, সন্তান সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। পিতামাতার আজ্ঞা তুচ্ছজ্ঞান 
করিয়া, যে মুঢ় তীহাদিগেকস সেহ-প্রবণহদয়ে আঘাত করে, যে নরাধম 

মাতাপিতার সেবাশুশ্রষায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, তাহার মঙ্গলের সম্ভাবন! 

থাকে না। পিতৃতক্তির দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রদর্শনার্থই ভগবানের অবতার 
রামচন্দ্রেরে আবির্ভাব। পিতৃমাতৃভক্তির জ্লম্ত উদাহরণ সর্ধজাতীয় 

কাব্যেইতিহাসেই বিদ্যমান আছ । সম্তীনের পরম দেবতা পিতামাভ। ৷ 

ংসাঁর পরিচালন বড় বিষম কথা । অভিজ্ঞ কর্তা ও গৃহিণী 
না হইলে, সুন্দররূপে সংসারঘাত্রা নির্বাহিত হইতে পারে না। সংসার করিতে 
হইলে, সর্ধপ্রথমে আয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বর্তব্য। আয়-অন্ুুসাঁরে 
বায়ের হ্রাসবৃদ্ধি না করিলে, হয়ত কিছুদিন পরে সংসারে অন্নাভাব 

ঘটিবে অগবা অতিকষ্টে “পেটের উপর বাণিজ্য” করিয়া অর্থ জমান 
হইবে। মিতব্যয় শিক্ষা ও আয়ব্যয় হিসাব করতঃ ভবিষ্যতের প্রতি 

দৃষ্টি রাখিয়া, সংসার পরিচালন করা একান্ত কর্তব্য । প্রত্যেকেরই 
, নিয়মিত কিছু কিছু সঞ্চয় আবস্তক। সঞ্চয়ী না হইলে, এমন সময় আসিতে 

পারে যে, অর্থাভাবে সংসারের নানাবিধ ছুর্নিমিত্ত সংঘটিত হইয়া উঠে। 

অনেক স্থানে দেখিতে ও শুনিতে পাঁওষা যাঁয় যে, অতি সামান্য দিনের 

মধ্যেই অতি ধনাঢ্য পরিবারও - সুষ্টভিখারী হইয়া পড়েন। কেবল 
অপরিমিত ব্যয়ই ইহার একমাত্র কারণ | মিতব্যক্ন - অবলম্বন করিলে, 
এইরূপ হইত না। নিয়মিতরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে, মিত 

ব্যয় অবলঘ্বন কর! একান্ত আবশ্যক | 

কলহ সংসারভঙ্গের একটা প্রধান -কারণ। যে সংসারে মূর্তিমান 
কলহ বিরাজ করে, সে সংসারে সুখের প্রত্যাশ। নাই। শাস্তি তথা হইতে 
দূরে পলায়ন করেন। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি, কলছে লক্ষমীদেবী চঞ্চল হয়েন। 

প্রকৃত প্রস্তাবে যে সংসারে কলহ না! থাকে, যে গৃহ বালকবালিকার 

ব্যভিচার রতা' নার্ধ্যো বর্জনীয়াঃ সদাবুধৈঃ | 
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হ্ুধামাথা হানি, যুবকযুবতীর প্রেমালাপ, বুদ্ধবৃদ্ধার ধর্মকথা ও দাস- 

দাসীর প্রভূভক্তির নিদর্শনও সদ! প্রফুল্লভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেই স্থানে 

সেই পরিবারেই লক্ষ্মী অন্টলা হইয়৷ থাকেন। সেই সংসারই শাস্তির শান্তিময়ী 
নিকেতন । 

পরিবারবর্গ কর্তী ও. গৃহিণীর প্রতি সর্বদাই ভক্তি প্রদর্শন 
করিবে। তাহাদিগকে সর্বকার্যে আদর্শ জ্ঞান করিয়া, অনুকরণ 

করিবে। বর্তীগৃহিণীর বিনাহমতিতে তাহারা কোন কার্ধ্য কথিবে 

না। এই কাধ্যগুলি পরিবারবর্গ কর্তীগৃহিনীর ভয়ে বা তাড়নায় যে 
অনুষ্ঠান করিবে, তাহা নহে। তাহাদিগের স্সেহে মোহিত হইয়া, 
ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া, মনের আনন্দে পরিবারবর্গ তাহাদিগের অনুবর্তন 
করিবে। 

দাঁসদাসীর প্রতি কু-ব্যবহার মহা অনিষ্টজনক। প্রভুর তাড়নায় 
গ্রভূ সমক্ষে দাসদাসী নীরবে কার্য করুক, কিন্তু প্রভুর চক্ষুর অন্তরাল 

হইলেই, তাহারা আর কার্ধ্য করিবে না। বসিয়া গল্প করিয়া সময় 
কাটাইবে। আর তাহার! যদি প্রভুর গুণে মুগ্ধ হইয়া,--স্যবহারে সখী 
হইয়া কার্য করে, তাহা হইলে, প্রভুর লাক্ষাতাপেক্ষা অনাক্ষাতে বরং 
অধিকতর পরিশ্রম করিয়া কার্্যনির্বাহ করিবে। প্রভুকে পিতার ন্যায় জ্ঞান 

করিয়া, আপনার কাধ্যজ্ঞানে প্রভুর কার্ধ্য নির্বাহ করিবে। ধাহারা ন৷ 

বুঝিয়া দাসদাসীকে তাড়না করেন, তাহার! যে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহাতে . 

অনুমাত্র সন্দেহ নাই । | 
ধন্পীলোচনাও সংসারীর কর্তব্য। কেননা, ধর্মকে লক্ষ্য 

করিয়া সংসারযাত্রা নির্মাহ করিলে, মনের শাস্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা 

থাকে না। সংসারে ঘতই কেন বিদ্ধ সংঘটিত হউক, মনে হয় বিপত্তিভঞ্জন 

মধুহদন আছেন, তিনিই এ বিপদে ত্রাণ করিবেন। বিপদকালে ভগ- 
বানের নাম মুখে আনিলেও, অনেক শান্তি পাওয়া যাঁর। আর. ধিনি 

ধর্মকে মন্তকে 'রাখিরা, সংসারে সংসারী হয়েন, ধর্মত তাহার 'অনুবর্তন 

করিয়া,_-সংসারের বিব্রনাশ করিখা, আশ্রিতকে স্থতখী করিতে থাকেন। 

সংসারে অনেক অধর্থ, সংসার করিতে অনেক অধর্শ-কারধ্যে লিপ্ত হইতে 
হয়, ক্ষণিক সুখের জন্য সংসারীব্যক্তি অনেক মহানিইকর কার্য. সাধন 

ভগ্রন্নেহেণ য! মৈত্রী ন সা কল্যাণদায়িক1। 
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করেন এবং পরিণামে সেজন্য মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়েন। অতএব সংসারে 

থাকিয়া ধর্ম(লোঁচনা ও ধর্মপথে বিচরণ করিলে, কোন বিপদ তাহাকে 

সহসা ক্রি্ট করিতে পারে না । 

ব্যবহারবিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান থাকাও সংসারীব্যক্তির আবশ্তক। 
বিষয়বৈভবসংক্রান্ত - অনেক বিবাদ বিসম্বাদ আছে, যাহাতে ব্যবহারোজীবির 

পরামর্শ না লইলে, উপায়ন্তর থাকে না । এমত স্থলে আবশ্তকীয় ব্যবহার 

শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে, সামান্য আবগ্তকহেতু ব্যবহারোজীবির নিকট গমন 

করিয়া, অথব্যয় ও ভোষামোদ করিতে হয় না । 

স্বাস্থ্যরক্ষা। বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেও অনেক অসুবিধা ভোগ 

করিতে হয়। সামান্য কারণে, এমন কি মাথা ধরিলে, কি অজীর্ণ হইলেই 

চিকিৎসকের সাহায্যলীভ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহাতে "মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 

অনেক অর্থ অনর্থক ব্যয় হইয়া যায়, কিন্তু চিকিৎস! বিদ্যার সামান্য জ্ঞান 

থাকিলেও তিনি স্বয়্ংই সামান্য সামান্য পীড়ায় চিকিৎসা! করিতে পারেন, 
ইহাতে অনেক অর্থ বীচিয়া যাইতে পারে । এমন কি স্থাস্থ্যবিদ্যায় জ্ঞান 

থাকিলে, তিনি পীড়ার পুর্বে সতর্ক হইয়া, পরিবারবর্গের কেহ পীড়িত ন! 
হয়, সে উপায়ও করিতে পাত্বেন। গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারিলে, সে 

পরিবারের পীড়িত হইবার আশঙ্কা থাকে না । ইহাঁও সামান্য সুখের বিষয় নহে. 

কর্তৃত্ব কর। বড় দক্ষতার কাধ্য। সুদক্ষ কর্ণধার যেমন সামান্য 

 নৌকাও সমুদ্রপারে লইয়া যাইতে পারেন, উপযুক্ত কর্তীও তন্রূপ 'সামান্য 
আয়ে সুন্দররূপে সংসারযাত্রা নির্ধাহ করিতে পারেন। সংসারের উন্নতি 

ও অবনতি কর্তার দক্ষতার উপর নির্ভর করে,। ইহার উদাহরণ পূর্বেও 
দিয়াছি। পরস্ত সংসার শিক্ষীক্ম বু[ুৎপত্তি না জন্মিলে, .কর্তৃত্ব-করিবার অধি- 
কার জন্মে না। সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে যে সংসারের পরিচালন ভাঁর 

ন্যস্ত হয়, নেই সংসাঁরই অচিরে ছুঃখকষ্ট্ের সমুদ্রে- পড়িয়া, বড়ই (রি 
হইয়া থাকে। সংসার সুখের করিতে হইলে, পারিবারিক স্ুখস্বচ্ছন্দতা 

আবশ্তক। আবার পারিবারিক স্ুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সংসারশিক্ষা আবশ্তক। 

সাংসারিক স্থখ সকলেরই প্রার্থনীয় হইলেও শিক্ষাভাবে প্রার্পই তাহ! ঘটিয়া 
উঠে. না । সবল শরীর, সুস্থ পুভ্রকন্যা, আজ্ঞাকারীধৃভৃত্য, বশীভূত পরিবার, 
সারে ভুল্যংশে জখছুঃখভাগিনী এপ্রেমম়ী জায়া, সংসারের ইহারাই 

অদ্যপে সৌহুদং সাস্তি দ্যুতকারে এবং নহি 
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সখের আম্পদ। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্বে ,যুবক -ধদ্দি এই গুলির 

সংস্কান করিতে পারেন, এই সমস্ত গুণে গুণবান হইতে পারেন, এই সমস্ত 

শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারেন, তাহা হইলেই এই সংসার তাহার স্থখের 

হইবে । এই সংসারেই তিনি পরম সখ প্রাপ্ত হইবেন। 
স্থখ ছুঃখ নুকৃতি বা অদুষ্টের উপর নির্ভর করিলেও তাহার অনুষ্ঠান 

মানবের সাধ্যায়ত্ব । পুরুষত্ব অদৃষ্টের প্রিয়তম সম্তান। পুরুষত্ব থাকিলে, চেষ্টা 

থাকিলে, প্রকান্তিক যত্ব ও আগ্রহ থাকিলে, অদৃষ্টদেবী তত্প্রতি অবস্ঠই প্রস্ 
হইবেন। উদ্যোগী পুরুষকেই ভাগ্যলক্ী আশ্রয় করেন, একথা সর্ববাদী 
সন্মঘত। অতএব যৌবনে পৃর্বোক্তরূপ দৈহিক ও পারিবারিক উন্নতি সাধিত 
হইলে, তিনি অবশ্যই স্থখ পাইবেন । 

(ডগা সিমে লাসিরেকেিতট 

তৃতীয় প্রবন্ধ । 

ইন্দ্রিয় পাঁরিচালন। 

€ খতু, গর্ভ ও গর্ভিনীর পীড়া। ) 

যথেষ্ট ইন্ত্রিয়পরিচালনের বিষমরফল পূর্ব প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে 
কিরূপ নিরমে ইন্্রিয়পরিচালন করিলে শারীরিক ক্ষতি না হইয়া বরং উন্নতি. 

হয়, তাহাই লিখিত হইতেছে । বীর্ধ্য উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্ট হইলে সকল 
ব্যক্তি ষদ্দি প্রতিদিন বারৈক স্ত্রীসঙ্গ করেন, তাহ! হইলেও তাদৃশ ক্ষতি 
হয় না। কিন্তু ইহার অধিক হইলেই শরীরের ক্ষতি .করে। রমনেচ্ছ! 
মাত্রেই বীধ্য মস্তিফ হইতে ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়৷ বীর্যযাধারে আসিয়া 
অবস্থিতি করে। প্রতিবারে এক আউন্দ মাত্র বীধ্য্থলিত হইলে শরীরের 
কোন অনিষ্ট হয় না। শরীরের সামর্থ অনুসারে ইন্দ্রিয় পরিচালনের সময় 

নিদিষ্ট করা! কর্তব্য। এমন কি, বৎসরেন্ন একদিন মাত্র ইন্দ্রিয় পরিচালনও, 
শরীরানুসারে ব্যবস্থিত হইতে পাঁরে। ০. ১০8 

প্রকারান্তরে বলিতে গেলে বিবাহের উদ্দেশ্যই সন্তান, উ০-ি ২ 

মক্ষিক ব্রণমিচ্ছন্তি দো সরব 
( ৭ ৯ 
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কি উপায়ে সন্তান উৎপাদিত হইফ্া পিতামাতার আনন্বদ্ধন করিতে পারে, 

তাহাই“আলোচিত হইতেছে । 
কথাটা হাসির বটে। সস্তান জনম এক প্রকার বিধাতার-_ স্বভাবের 

বাধানানুসারে হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সে বিষয়ে নূতন করিয়া আর 

কি বলা যাইতে পারে? পাঠক! কথাটা একটু বিবেচনা করিয়৷ দেখুন। 
কালধর্মের পরিবর্তনে সকলেরই পরিবর্তন হওয়া উচিত, এবং হইতেছে 

সেই পরিবর্তন অগ্রাহ্য করিয়া কুলক্রমাগত বিধির অনুসরণ করিলে বে 

স্থফল লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝেন। একটি 

সামান্য উদ্ীহরণও দিতেছি । অধিকদিনের কথা! ছাড়িয়া দিই, পিতা- 

মহের সময়ে সামান্যমাত্র চাষে যে ভূমিতে প্রচুর ধান্ত জন্মিত, এখন আমা- 

দের সময়ে সেই ভূমিতে প্রচুর চাৰ ও সার দিয়াও সে পরিমাণে ধান্য পাই 
না কেন? কালবর্মবশে ভূমির উর্বরতা শক্তি হ্বাস হইয়াছে :বলিয়াই ? 
ত্বভাবের পরিবর্তন জন্তইত? এখন এমন কোন কাধ্য করা উচিত যে, 

পুর্ব্বে যে গুণে যে তুমিতে সেই পরিমাণে ধান্ত জন্মিত, এখন, সেই ভূমি 

সেইরূপ অবস্থাপন্ন করা । এইজন্য বলিতেছি, সন্তান উৎপাদন স্বভাবের 

নিয়মানগুসারে হইতেছে বটে, তবুও সে সম্বদ্ধে ছুই একটি বক্তব্য আছে। ৫১) 
পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীর শোণিতে সন্তানের জন্ম, একথা সকলেই জানেন । 

তবে এই সকল বর্তমানেও কিজন্ত যে লোকবিশেষের সন্তান হয় না, 

তাহার কারণ হয়ত সকলে জানেন না। পুরুষের বীর্যে এক প্রকার ক্ষুত্র 

কুপ্র কীট আছে। সেই কীট এত ক্ষুদ্র যে, অন্ুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। ইহা! অতি সামান্য মাত্র বায়ুর প্রবাহে নষ্ট হয়। এই কীটই 

পরিণামে সম্তানরূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। খক্পকীটদীর্যে সন্তান হর 
না, হইলেও হয় সন্তান তূমিষ্ঠটমাত্রে মরিয়। যায়, অথবা যদিও ছু 
এক দ্দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে জীবনের .সেই সামান্য সময় নান! 
প্রকার পীড়া তোগ করে। যাহার বীর্যে যত অধিক পরিমাণে কীট অব- 

স্থান করে, তাহার লন্তান তত অধিক বলিষ্ঠ- এবং নিরোগী হয়। স্বল্প ও 

সীতরলবীর্ধয সম্তান সমুৎপার্দনের একমাত্র .অস্তরায়। ধাঁহারা বাল্যকাল 

উঠে না ম্মত্যধিক অভিগ্ধন করেন, তীহাঁদিগের সন্তান কখনই সুস্থ ও সবল 
সংসারে তুলাংশে ৮10৫0 0 10510 1700776) 

. অদ্যপে পৌদ্ধদং সম্নদী ভাদেকরী খেলা । 
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হয় না। এমন কি, অনেকের একবারে পুরুষত্ব পর্যন্ত নষ্ট হই . 
ইহার প্রতিকার অন্ত প্রস্তাবে বিবৃত হইবে। (২) | 

কীটই সন্তানোৎ্পাদনের প্রধান সাধন, সুতরাং কীট যাহাতে বিনা 

বারুসংস্পর্শে জীবকোষে প্রবিষ্ট হয়, সেই উপাঁয়ই একাস্ত কর্তব্য । কেনন। 
সামান্য বায়ুর সংস্পর্শে কীটগুলি আহত হইতে হইতেও যদি জীবকৌষে গমন 
করে, তাহ! হইলে সেই বীর্যে সম্তানোৎপাদন হইবে ন!। 

পূর্ণযৌবন! রমণ্টই গর্ভধারণের উপযুক্ত । যুবতীর নাভীর নিয়ে একটী। 
পল্মাক্কৃতি চর্্পেটিকা মূল নাড়ীর সহিত গ্রথিত আছে। সেই পদ্মাক্কতি 
চর্মপেটাকা এরূপভাবে কুঞ্চিত থাকে যে, তাহা দেখিতে একটা বর্ত [লের ৃ 

্তায়। সেই বর্তলই কালক্রমে গর্তৃস্থ সন্তানের আবাসস্থান হইয়৷ থাকে । 
চর্মপেটাকা যে মুল নাড়ীতে আবদ্ধ আছে, সেই মূল নাড়ীপথে বিন্দু বিন্দু 
শোণিত সঞ্চার এবং েই বর্তলকে পুর্ণ করিয়া তাহার অবয়ব ক্রমশঃ 
বদ্ধিত করিতে থাকে । এইরূপ সেই পেটীকা পুর্ণ হইলে তাহার একপার্থ 
হইতে তিন অস্গুলী পরিধি বিশিষ্ট একটি নল যোনীর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর, 
ও যোনীমুখ হইতে ছয় বা সাত অস্কুলী দূরে আসিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয়। 
পুর্ণ ত্রিশদিনে সেই নলমুখ ফাটিয়া গিয়া চর্ম পেটাকার মধ্যস্থিত 
শোঁণিত তিন দিন ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে, ইহাকেই খতু বলে। *. 
খতুর সেই দিনত্রয় স্বামীসঙ্গ একাস্ত নিষিদ্ধ। কেন না, সেই দিনত্রয় জীব- 
কোষ শোণিতে পূর্ণ থাঁকায় এবং নলপথে শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হওয়াক্ট 
জীবকোৰ তুদুরের কথা, নলপথে বীর্যাও প্রবিষ্ট হইতে পারে ন1$ কেবল, 
নলের দূর্ববলচর্শে অযথা আঘাত করে। খতুকালে জরায়ু এতদূর ছূর্বাল ও, 

(২) এমনবন্বে ফাহারা বিশেষ বিবরণ ভ্ঞানিতে চাহেন, তাহারা অনুগ্রহ পূর্ববন্ধ 

11210553 00 90]912600) “অথবা গু 1019109265 01:25% 9001918518003” 

নামক পুস্তক দেখুন । 

%* এই যে খতুর লক্ষণ ও সময় লিখিত হইল, তাহ! সুস্থ অবস্থায়। নতুবা কখন 

কখন কোন কোন স্ত্রীলোকের ২৫ দিন ২৬ দিন অন্তরও খতু হইয়! থাকে। আবার 
কাহীরও বা ৫ খা ৬ দিন শোণিত নির্গত হয়। 

সন্তান উৎপাদনের এখন ফে:বিধি লিখিত হইতেছে, তাঁহা আঁমাদিগের নিট সম্মত 
অন্যান্য শাস্ত্রের মত স্থানাস্তরে দ্রষ্টবয। 
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অবসন্ন থাকে যে, সামান্ত বীর্যের আঘাতে তাহ! ছিদ্র হইয়া যাইতে পারে। 

যদি কোন গতিকে জীবকোষ ছিদ্র হইয়া যায়, তাহা! হইলে জীৰনে সেই 
অকর্মণ্য জীবকোষ কখনই জীবধারণে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য খতুর দিনত্রয় 
পুরুষসঙ্গ একেবারে নিষিদ্ধ। খতুকাঁলে রমণীর শরীর রসস্থ হয়, এই জন্তাই 
সে দিমত্রয় অশুচি, অন্ত এবং উষ্ণ ও রাক্ম দ্রব্য ব্যব্হত হইয়া থাকে। 
খাতুর দিনত্রয় পরে রমণীর অশুচিভাব অপগত এবং শোণিতশ্রাবও রুদ্ধ 

হইয়া জরাষু বীর্যবেগ ধারণে সমর্থ হয়। এই জন্য শাস্ত্ান্থসারে খতুক্সান 
দিনে পতিসঙ্গ করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 

গ্নতুই সন্তান ধারণের উপযোগিত। প্রদর্শন করে। যাহাদিগের খতু রুদ্ধ 
হইয়াছে, তাহার! প্রায়ই গর্তবতী হয়েন না। গর্ত ধারণের ক্ষমতা তাহাদিগের 
নাই। 

_. ধোনিমুখ হইতে ষঠ বা সপ্তম অঙ্গুলী দুরে পুর্ববর্ণিত নল অবস্থিতি 
করে। দেই নলের মুখ অষ্টাদশ দিবস পর্যন্ত উনুক্ত থাকে । এই অষ্টাদশ 
দিবসের মধ্যে রমণ করিলে সেই কীটপুর্ণ বীধ্য অনায়াসে নলপথে প্রবিষ্ট 
হইয়া সস্তান উৎপাদন করে। এই নির্দিষ্ট দিনের অতিরিক্ত হইলে সে 
বীর্য জীবকোঁষে গমন করিতে পারে না। অষ্টাদশ দিবস পরে সেই নলমুখ 
ক্রমশঃ কুদ্ধ এবং অন্নে অল্পে সঙ্কুচিত হই পুনর্ধধার পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হয়, 

. ক্মণকালে বীর্য এরূপভাবে স্থলিত হওয়া উচিত যে, তাহা অনায়াসে 

ভীবকোষে সরলভাষে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইহার অন্যথায় সম্তানজনমের 

বিধয় অন্তরার উপস্থিত হয়। জননেন্ট্রিয় জরায়ু নলের অব্যবহিত দূরে এরূপ 
তাঁবে অবস্থান করিয়া বীর্ধ্য ত্যাগ করিবে যে, তাহা নলমুখের সহিত সম- 
গৃত্রে অবস্থান করত সবলে সমস্ত বীর্য অনায়াসে জীবকোষে প্রবিষ্ট হইতে 
পার়ে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিলেই সম্তানলাভ 
পক্ষে সন্দেহ থাকে না । | 

জরায়ু নলের এমন ধর্ম যে, তাহাতে সামান্য আখাঁতি লাগিলেই নলমুখ 

বন্ধ হইয়া থাকে । যদি বীর্ধয তাহার গাত্র স্পর্শ করে, তাহা! হইলেই নল 
মুখ বন্ধ হইয়া যায়। এই জন্য প্রন্কৃত প্রস্তাবে রমিত হইলেও বী্যযঙ্খলনের 
বৈপন্ীতে গর্ড হইতে পাদ্ধ না । এজন্য রফণকাঁলে এই বিষয্বের প্রতি বিশেষ 
ৃষ্টি রাখ! কর্তব্য। 

.সত্যং শৌচং দয়াদানং ধন্ম পা চতুষ্টয়ং। 
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এই সমস্ত কার্য ঘ্বণিত হইলেও, সংসারের সর্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য 
ইহাতে নির্ভর করিতেছে, এই জন্ত ইহাতে সকলের সবিশেষ জ্ঞান থাকা 
আবম্তক। পুক্রলাভাথ যাগযজ্জের অনুষ্ঠান অপেক্ষা এ সকলের সম্যক জ্ঞানে 

অধিকতর ফললাভের সজাবনা। প্ররুতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে, সে 

বিষয়ে সিদ্ধিলাভ নিতান্তই অসম্ভব বরং সেই বিষয়ক চেষ্টাও নিতাস্ত 

্রাস্তিপুর্ণ। পূর্বে এই বিষয়ে গুরু স্বয়ং শিষ্কে শিক্ষা দিতেন। কাব্য, 
ব্যাকরণ, স্থৃতি, দর্শন, বেদ, বেদাস্তাদি পাঠ শেব হইলে, ছাত্র পরিশেষে 

”রতিশাস্ত্র” অধ্যয়ন করিয়া, সংসারী হইতেন, কিন্ত, এখন সে দিনকাল 

গিয়াছে । ইংরাজরাঁজত্বে সে সকল শাস্ত্র লুপ্তপ্রান্স। ইংরাঁজীতে এ সন্বম্থীয় 
অনেক গ্রন্থ আছে, অনেক কেলেঙ্কারী হইতেছে, কিন্ত ইং়ালীলাঙ্ষে 

ভারতে সে সকল কথা মুখ ফুটিয়া! বলে কে? 

গর্ভস্থ সন্তান |__নলপথে বীর্য জীবকোষে প্রবিষ্ট হইলেই, নলমুখ 
রুদ্ধ হইয়া এবং ক্রমশঃ তাহা সম্থুচিত হইয়া, পূর্ববৎ অবস্থা. প্রাপ্ত 
হয়। জরাফু মধ্যে বীর্ধ্য প্রবিষ্ট হইয়া, সপ্তাহকাল কোন অবস্থাস্তর প্রাপ্ত 
হয় নাঁ। ইহাই বীর্যের পরীক্ষা । বীধ্য জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা 
ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়! থাকে । বীর্য পোষণের এ সময় নয়_-এ পরীক্ষা 

যদি বীর্য বাঁধুম্ৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে কীটসমূহ এই উষ্ণতায় নষ্ট হইমা 
যায়, আর যদি বীর্য কীটশৃন্য হয়, তবে তাহা শুফ হইয়া যায় সুতরাং 
সেই বীর্য যথানিয়মে জরাষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও, তন্দ্রা কোন ফল হ্ইল | 
না। পাঠক! ম্মরণ কুন, সন্তান উৎপাদনে এত বাধা ! 

সপ্তাহকাল পরে জরাষু শোঁণিত দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া, বীর্ধ্যকে ভ্রমশঃ 

সস্তানে পরিণত করিবার সুত্রপাত করিতে লাগিল এবং প্রাকৃতিক নিম্বম 
'অন্ুসারে ক্রমে তাহা জীবে পরিণত ও নয়মাস নয়দিনে তাহা ভূমিষ্ঠ হইয়া, জগতের 

জীবসংখ্য। বৃদ্ধি করিল। 

অনেকের বিশ্বাস যে, গর্ভিণী দশমাস দর্শদিনে সন্তান প্রসব করেন, কিন্ত"; 

এক্ষণে বহুপরীক্ষায় স্থিরীরুত হইতেছে যে, প্রন্থতী নয়মাস নয়দিনে সন্তান 
প্রসব করেন। . 

গর্ভাবস্থায় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কর! কর্তব্য, । কেননা, সাঁষান্য মাত্র 

ব্যতিক্রমে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা । গর্ভিণী পাচযাস পর্য্যন্ত পাতি নী ৃ  

 মুখছুষ্টাং যোনিছুষ্টাং তাজেন্ার্যযাং বিচক্ষণ | 
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পারেন এবং পাচমাস পধ্যন্ত অন। কোন বিষয়েও তাদৃশ কোন বাঁধাবীধি 

নিয়ম নাই। যষ্ঠ মাস হইতে সর্বদা সাবধানে থাকিতে হয়। উচ্চস্থানে সবলে 

আরোহণ বা উচ্চস্থান হইতে লন্ফ দিয়া নিয়ে পতন, অধিক ক্ষণ নিশ্বাস রোধ, 

পতিসঙ্গ, মলমুত্রের বেগ ধারণ, উপবাস, রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি বিশেষ নিষিদ্ধ । 
পুর্ণ গর্ভাবস্থায় এই সমস্ত অযথা অত্যাচার এবং পতিসঙ্গ গর্ভপাতের একমাত্র 

কারণ। পতিরও এ বিষয়ে দৃষ্টিরাখ! কর্তব্য । 
যুবক শিক্ষিত এবং বক্ষ্যমাণ বিষয়ে বুযুৎপন্ন হইলে, তিনি অনায়াসে যে 

দিনে, যে মুহূর্তে গর্ভস্চার হয়, বলিয়া দিতে পাঁরেন। সংসার করিতে এই 
সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবন্তক, কেনন! এই বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে, সংসারের 

অনেক উপকার সাধন কর! যায়। 

ধাহারা প্রকৃত তত্ববিজ্ঞান বিশেষ প্রকারে জ্ঞাত আছেন, তীহারা। 

যেদিন সন্তান প্রথম জন্মগ্রহণ করিবে,__তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারেন, 
এবং ইহাঁও বলিতে পারেন যে, এই গর্ভে পুর কি কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। 
ইহার বিবরণ ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতেছে । 

খতুর চতুর্থ দিনে যুবক প্রশান্তচিন্তে স্ত্রীর সহিত সদ্্যবহার করিবেন। 
কোন মতে মনোমালিন্য ব। চিন্তচাঞ্চল্য না ঘটে। যুবকযুব্তীর চিন্ত 
সর্ধদ। প্রসন্ন থাক! নিতান্ত আবশ্তক। অপ্রশান্ত মনে পতিসঙ্গ করিলে, সন্তান 
প্রায়ই বিক্ৃতম্বভাব প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য বলিতেছি, যুবকঘুবতীর মন প্রফুল্ল 
থাকিলে, সেই সঙ্গমজাত সন্তান সচ্চরিত্র, বলিষ্ঠ এবং সরলম্বভাব হয়। রমণ- 
কালে যুবক যুবতীর মন দুঃখিত থাকিলে, সন্তান নির্বোধ, মুক ও সর্বদা 
বিষগ্টভাবে অবস্থান করে। যুবক যুবতীর মন কুদ্ধ থাকিলে, সন্তান অতি 
ক্রোধী ও খিটখিটে হয়। মনে অন্য রমণী ব| পুরুষের প্রতি আসক্ত ইচ্ছা 
থাকিলে, সন্তান লম্পট, ধূর্ত ও অসচ্চরিত্র বা কুলটা হর। অধিক কি, যুবক 
যুবতীর মনোভাব তখন যেরূপ থাকিবে, সন্তানও তন্দরপ স্বভাবসম্পন্ন হইবে, 
তজ্জন্য নির্দিষ্ট দিনে যুবকযুবতী যাহাতে প্রফুল থাকেন, তাহাই কর! 
কর্তব্য । * - 

* ধৃতরাষ্্, পা ও ধিছুরের জগ্ম ঘিষরণ এই রূপকে মগ্ডিত। একখ। সকলেই জানেন, আপনি 
মনে মনে মিলাইয়। লইফেন। এই জন্যই বলত ছিলাম, পতিসঙ্গকালে ভীত, অঙ্গ প্রতাঙ্গ চিত 
এবং হাদয়ে ্ বণাভাষ থাকিলে, সন্তান প্রায়ই বিকলাঙ্গ হইয়! থাকে । . | 
সপ টাটা কাল 

০: অর্থল্য পুরুযো দাসে দাসন্তুর্থে ন কস্যচিৎ। ). 
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চতুর্থ দিবসে গর্ভ হইলে, সন্তান, পঞ্চম দিবসে কন্তা, এইরপ যুগ্মদিবসে 

পুত্র ও অযুগ্ম দিবসে গর্ভ হইলে, কন্তা জন্মিক্বা থাকে। খু যত নিকট গর্ভ 

হইবে, মস্তান তত সবল, মেধাসম্পন্ন ও দীর্ঘাবয়ব হইবে। 

মাতার বীধ্য (শোণিত ) সমধিক হইলে, পুত্র এবং পিতার বীর্য সমধিক 
তেজগ্মান হইলে, কন্যা জন্মে ₹ উপরতিকালে মাতার দেহ বক্র থাকিলে, 

সন্তান জন্মে না, জন্মিলেও সন্তান কুজ ও পঙ্গু প্রভৃতি হইতে পারে। 
গর্ভবারণকালে মাতা নির্বাক, মুদ্রিতচক্ষু এবং ত্বদয়ে প্রেমতাব না হইয়া» 

দ্বণা বা ভয়ের ভাব থাকিলে, সন্তান অন্ধ ও খঞ্জ প্রভৃতি ৰিকলাঙ্গ হয়। 

সেই উপবতে গর্ভধারণ করিয়াও যদি রমণীর কামাশক্তি দমিত ন! 

হয় এবং কামলিগ্া বলবতী থাকে, তাহা হইলে কন্ঠ কুলটা হয় এবং 
পুরুষের লিগ্মা৷ বলবতী ও তাহ! কাধ্যে পরিণত করিলে, সন্তান লম্পট ও 

কুক্রিয়াসক্ত হয়। | 
যদ্যপি পিতা কর্তৃক সন্তান সঞ্জাত হইলে, সে সন্তান বায়ুরোগ গ্রন্থ 

হয়। এই জন্যই প্রবাদ আছে, “মদ্যপায়ীর সন্তান তদ্রুপই হইবে ।” 

পিতামাতার মধ্যে কাহারও অনিচ্ছায় রমিত ও তাহাতে সন্তান সঞ্জাত 

হইলে, সে সন্তান চিররগ্ন, ছুর্বল ও মূর্খ হয়। তাহার বুদ্ধি নিতান্ত অল্প 
হইয়। থাকে। কোন কার্যে তাহার উৎসাহ থাকে না, জড়বৎ কুপ্রমনে 
অবস্থান করে। জননেন্্রিয়ের অত্যধিক পরিচালন হেতু কেবল যে সন্তান 

 সমুৎখপাদ্নের ব্যাঘাত জন্মে, তাহা! নহে। ইহাতে জীবনশক্তি অপগত 

হইয়া, মানবকে একেবারে অকর্মণ্য করিয়া তুলে। স্থৃতি, বুদ্ধি, ধারণা 
প্রভৃতি অপগত হইয়া, সেই ক্লিপুপরতন্ত্র ব্যক্তিকে এককালে অকর্পুরণ্য করির! 
তুলে। কোন গুরুতর বিষয়ের ধারণ! তাহার মস্তিষ্কে আইসে না। এই 
জন্য নানবের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া, 
এই সমস্ত কার্ধয নির্বাহ করিতে হয়, তাহ! লিখিত হইতেছে । * 
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শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দৌষা বাচ্যা গুরোরপি। 
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১1 শরীর ও ইন্দ্রিয় সমুহ বিশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিবে। ইন্দ্রিয়ের 

ক্ষমতা ও শরীরের বল পরীক্ষা করিয়া, ইন্দ্রিয়পরিচাঁলন সর্বরথা বর্তব্য। 
২। ছূর্ধল, যাহাদিগের শরীরের পরিমাণ এক মণ কুড়ি সের--অভাবে 

এক মণ দশ, সেরের কম, যাহার! পীড়িত, মানসিক গতির স্থিরতা নাই, 
যাহাদিগের সাংসারিক অবস্থাহীন, যে নিজে নিষ্বর্ম, তাহার ইন্দ্রিয়পরিচালল্ 

সর্ধথা অকর্তব্য | 

৩। শাকান্নভোজী, পরিশ্রমী, মানসিক সামান্য পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি সপ্তাহে 

বারৈক মাত্র, মাংস হুপ্ধ ও গোধূমভোজী বলিষ্ঠ ব্যক্তি সপ্তাহে বারত্রয় এবং 
প্রভূত ধনশালী, ঘ্বৃত, মাংস প্রস্ৃতি সারবান ( শ্বেতসাঁরবিশিষ্ট ) খাদ্যভোজী 
ব্যায়ামকারী, অন্ত সাংসারিক পরিশ্রম পরিশূন্য ব্যক্তি সপ্তাহে পাঁচবার 

জননেন্দ্রিয়ের পরিচালন করিতে পারেন। ইহার অত্যধিকে আযুক্ষয় করে, 
পীড়। জন্মে এবং সাংসারিক নানাবিধ বিপৎপাত হইয়া থাকে । 

৪| অস্বাভাবিক অভিগমনের ফল বিষময়। স্বাভাবিক অবস্থায় দিগুণ 

পরিমাণে ইহা শরীরের ক্ষয়কারী, অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য। 
এই অস্বাভাবিক ভাবের অভিনব বালকগণ ও অনুঢ়া বা বিধব! যুবতীগণ 
কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক বালকবালিকা! এই শরীরক্ষয়কারী 

কার্যের অযথা৷ অনুসরণ করিয়া পরিণাষে সন্তপ্ত হয়। বিদ্যালয়গামী বালক- 
গণ এই কুৎসিত আচরণ সাধন করিয়া» নিজে অকর্মণ্য ও পিতামাতার সকল 

আশ. চিরদিনের জন্য নৈরাগ্টে পরিণত করেন। এই অসদাচারে মানসিক 

বৃত্বি-_যাহার পরিচালনই বিদ্যালাভের একমাত্র উপায়, সেই মানসিক বৃত্তি 
অকন্ম্য হওয়ায়, বাপকের সকল চেষ্টা বিফল হুইয়৷ যায়। বাল্যকালেই 

হৃদয়ে কামতাব হইলে, তাহাকে যে কি ঘোর. যন্তরণা- উপভোগ করিতে 
হয়, তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। 

অনৃঢা যুবতী বা বৈধব্যদশাগ্রস্থ যুৰ্তী অনেকস্থানে অসদভিপ্রায়ে অসঙ্গত 
কাধ্য সাধন করেন। ইহা! কি নিবারণের উপায় বঙ্গদেশে আছে কি না এবং 

হইতে পারে কি না, তাহার বিচার এস্থলে করিব না,' করিবার ক্ষমত| আমা- 
দের আছে কি না, তাহাও বলিব না। তবে এইমাত্র বলি, ব্রহ্ষচর্য্য ব্রত ধাঁরণই 
তীছাঁদগের পক্ষে একাত্ত শ্রেয়স্কর। যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, হৃদয় 
কাঁমভাবে উত্তেজিত হইতে না পারে, তাহারই অস্থুসরণ করা! কর্তব্য 1 
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হিন্দুশান্ত্র বিধবাগণের প্রতি যেরূপ আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহাই এস্থলে ষথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্তব্য । মত্স্তমাংসাদি গুরুপাক 

তেজোবিবদ্ধক দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ ধরিয়া দেহ ধারণোঁপযোগী এক বেলা 

লামান্য উপকরণের সহিত অন্লভোজন, হৃদয়ে সাত্বিক ভাব সমুদিত না হয় 

এজন্য সর্বদা গুরুজন সমক্ষে অবস্থান এবং ধন্ধীলোচন। প্রভৃতি বর্তব্য। 

তান্,লাদির পরিবর্তে তেজোৌবিনাশক হরিতকী দেবন প্রভৃতির অনুষ্ঠানই 
বিধবার একান্ত কর্তব্য। বাহার! যুবতী হুইয়াও অনুঢ়া অবস্থায় কাঁলাতি- 

বাহন করেন, তাহাদিগেরও বিধবাজনোচিভ আহার ব্যবহার কর কর্তব্য। 

যদি কেহ বলেন, “অনুঢ়া কি জন্য বিধবার ন্যায় আহার ব্যবহার করিবে ৮. 

তাহার উত্তর আমর! দিব না, হিন্দুসমাজ তাহার উত্তর দিবেন। হিন্ছু 

সমাজপতিগণ ইহার দায়ী। আমরা কেবল এই অনিষ্ট নিবারণের থে 
উপায়, তাহাই লিখিলাম মাত্র । 

হৃদয়ে ইন্দ্িয়ের স্ফ্তি ও তৎসাঁধনে বিরভীও অনিষ্টকর। বীর্ধযবেগ 
ধারণ-_বীর্ধয পতনের অব্যবহিত বাধা নিতাস্ত কষ্টকর এবং নানাবিধ গীড়া 

উৎপাঁদক। ডাক্তার অরিষ্টটিল বলেন, গ্হৃদয়ে কুতাব উদ্দিত হইলে ভাহার 
পরিতৃপ্ত সাধন করিয়া! তৎপরে ভবিষাতের জন্য সতর্ক হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ ৮ 
আমরাও ইছার অনুমোদন করি । 

পুর্বোক্ত কার্যের প্রতিবন্ধকত। সাধিত হইলে নানাবিধ পীড়া 'জন্মে। 
তন্মধ্যে প্রমেহ, জননেক্রিধ্জের শিথিলতা, পাখী বন্ুমুত্র ও কোধবৃদ্ধিই 
প্রধান। ইহা ভিন্ন আরও অনেক ব্যাধি ইহার আন্ুসঙ্গি আছে। এমত গুলে 
বীর্যাবেগ ধারণ কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া স্থান, কাল 
ও পাত্র বিবেচনা কর! কর্তব্য । 

আপনা হইতে নীচ জাতিয়া, বয়োজ্যেষ্ঠা, কুরূপা, পীড়িতা এবং 

ধন্জ্িকপীড়াগ্রস্থা্ রমণী নিতান্তই পরিত্যজ্য ! হিন্দুশাস্ত্রে এইঃকয়েকটির থে 
কোনট অভিগমনে আমুহীন ও -মনোরুত্তির বিকৃতভাব এবং জীবন্ 

শক্তির হাঁস 'হওয়ায় ইহা মহাপাতক বলিয়া লিখিত হইয়াছে । পাঠকগণ ! 

এই কয়েকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অন্বাভাবিক অভিগমনের 
বিবময় ফল একবার হৃদয়ঙ্গম করিক। ইন্জিয় পরিচালন কর! একাস্ত বিধের। 

এতক্লিখিত বিষয় সমূহের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই দীর্ঘায়ু ও নীরোগ 

ৃষ্টিপৃতং ন্যসেৎ আদং ব্পুতং জ জলং পিবেহ |. 
(৮9. 
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শরীরে পুক্রকন্যার সহিত সুখভোগে জীবন যাপন করিতে মমর্থ হইবেন। 

ংসার তাহার সুখের হইবে, সংদারে তিনি স্বর্গ স্থখ উপভোগ করিতে 

সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই । 

মহামতি মীল বলেন, প্প্রতোক স্ত্রীলোকের দশ হইতে পনেরটি সন্তান 
গর্তে ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে। ইহার অধিক হইলে সে সন্তান জগতের 
কোন উপকারে আইসে ন1।” 

. কতকগুলি স্ত্রীলোকের জরায়ু “রাঁক্ষসীজরাযু” নামে অভিহিত হয় 

অর্থাৎ এই জরায়ুর এতাদৃশ ভাব যে, তাহাতে কোন কীটপুর্ণ সতেজ 
বীর্ধ স্থান প্রাপ্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহ! শুফ হুইয়। যায়। এই কারণেই এই 
প্রকার জরায়ুর নাম রাক্ষপীজরাধু হইয়াছে । ইহাতে কখনই সন্তান জন্মে 

এইরূপ জরাযু যে রমণীর, পুক্রমুখ দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে না। 
রাক্ষসীজরায়ু যাহার, তাহার লক্ষণ বলিষ্ঠ শরীর, জান্থু ও উরুদ্বয় মাংসল 

এবং দৃঢ়, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, ভোজন অপরিমিত এবং অত্যন্ত ০০০ 

এইরূপ লক্ষণা ক্রান্ত রমণীরও সন্তান হইতে পারে। 

রমণীকে কোন যান্মাসিক বা ত্রেমামিক ব্রত লইতে হইবে, তাহাতে 
এমন নিয়ম থাকিবে যে, মাসের মধ্যে তিনি ছুই দিন উপবাসী এবং ছুই 
দিন ফণ্মূল (ছুগ্ধ ভিন্ন) মাত্র আহার করিয়া থাকিবেন। খতুর দিনত্রয় 
হুগ্ধপন্ক যবচুর্ণ মাত্র আহার করিবেন। 

পুরুষ_ ত্র ব্রত গ্রহণ কালে স্ত্রীহবাস একবারেই করিতে পাইবেন না। 
রাত্রি জাগরণ ও অত্যধিক পরিশ্রম রুরিবেন না, পুষ্টিকর খাদ্য আহার ও 
সর্বদা আনন্দে অতিবাহন করিবেন। এইরূপে ব্রত উদযাপিত হইবার পরেই 
যে খতু হইবে সেই ধতুতে স্বামীঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই গর্ত হইবে সন্দেহ 
নাই। রমনী প্রশান্ত মনে স্বামীসম্ভাষণ এবং কাঁমভাবৈ নিরীক্ষণ করিবেন। 
হাব ভাবাদি যাহাতে কামখপু সমৃত্জিত হয়, সেই সকল কার্যা পর- 
স্পরেই অন্ুপরণ কবিবেন। রমণী সরল শরীরে সমান থাকিবেন। এইরূপ 
নিয়মের অগ্কুশরণ করিলে বন্ধা' অবশ্তই পুক্রবতী হইবেন, ইহাতে কোন 
অউষধ সেবনের আবগ্ঠকত। থাকিবে না। 

গাারাচাহারাবরাজাযাহারারা 

সত্যপৃতং বদেন্ধাক্যং মমঃপুতং সমাঁচরেৎ | : 
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চতুর্থ প্রবন্ধ । 

প্রসূতি । 

পূর্ব প্রকার গর্ততরক্ষা হইয়। নয় মাস নয় দিন পূর্ণ হইলেই প্রস্থতি প্রসব 
করিয়৷ থাকেন। গর্তের স্থার়ীকাল নয় মাস নয় দিনই নির্দিষ্ট) তবে সাঁভ 
মাস হইতে উদ্ধ দশ মাস সময় পর্ধ্যস্ত প্রসব হইলেও সন্তান জীবিত থাকিতে 

দেখা গিয়াছে । টং 

গৃহস্বামী গর্ভিনীকে আন্না প্রসব! দেখিলেই সৃতিকাগার নির্মাণ ক়াই- 
বেন। সুতিকাগার নিম্ন প্রকার হইবে। হৃতিকাগৃহ লগে পনের ও প্ররস্থে 
ছয় হাত হইবে। এমন স্থানে সুতিষ্কাগার নির্মিত হইবে, যেখানে উত্তম 
রূপ বায়ু প্রবেশ ও নির্গত হইতে পারে। স্তিকাগৃহ সমতল ও উচ্চ হওয়! 
আঁবশ্তক। সুতিকাগার শীত ও শিশির হইতে দূরে রাখিতে হইবে এফং 
যাহাতে সর্ধদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার উপাঁর করিতে হুইবে। গৃহু- 
স্বামী এই সকল প্রস্তত করিয়া রাখিবেন। 

যদি কেহ নরকচিত্র দেখিতে চাঁও, তবে হিন্দুর হৃতিকাগারের প্রতি 
একবার দৃষ্টিপাত কর। চতুর্দিকে ভন্মরাশি বিক্ষিপ্ত--পুরীষ শাণিতের দুরে 
পরিপূর্ণ, প্রস্থতি সেই শৌণিতসাগরে ভাসমান! সর্বাঙ্গ শোণিতয়াগে 
রঞ্জিত! এমন নরকভোগ-_এমন নাতি প্রশস্ত অন্ধকার গৃহে বাস, কোন 

পাঁপে প্রস্থতি এ যন্ত্রণাভোগ করেন তাহা! কে বলিতে পারে। গৃহস্থ গৃহের 

যে অংশটি অপরিচ্ছন্ন অকর্মণ্য-_সেই স্থানটিই সুতিকাগার বলিয়৷ নির্দিষ্ট 
করেন, ফলও তন্রপ হয়। আজ শিশুর উদরের পীড়া, কাল শিশু স্তনপান 

করিল না, পরশ্ব জর, তারপর ভূতপ্রেতের উপদ্রব ত আছেই! এ সকল বাঁধ! 
এ সমস্ত পীড়া_-এ সমন্ত যন্ত্রণ। যদি কুন্মমকোমল শিশুর সহ্য হইল, তবেই 
তাহার জীবন কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হয়। এসেটিক বিস্তারচাস বলেন, 

"বঙ্গের এক অষ্টমাংশ সন্তান স্তিকাগারেই মৃহ্যুমুখে পতিত হয়।” ন্তিকাঁ- 
গায়ের 'প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী যে কিরূপ বিষময় ফল টি 

হন, তাহা কি আর দেখাইতে হইবে? 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার সরা উত্তরণে পরিফার করিয়। 

স্বকা্যযুদ্ধরেৎ প্রা্জঃ কার্ধ্যধ্বংশে চ মূর্খতা । 



৬০ ংসার-তরু 

দিবে, পরে একটি জৌলাপ দেওয়া বিশেষ আবশ্তক। প্রস্থতি জর্ধাঙ্গ সর্বদা! 

- পরিষার রাখিবেন, লঘু অথচ বলকারক আঁহার্ধ্য ব্যবহার করিবেন। স্নান 

ও রসস্থ দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ, সপ্তাহকাল স্নান করিবেন না। একাদশ 

ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ দিবস পরে প্রস্থতি সৃতিকাগার হইতে বাহির হইবেন। 

সেইদিন নিজে ও সন্তানকে 'উর্তমরূপে সর্বাঙ্গ পরিষ্ার করিয়। স্নান 
করাইবেন। 

এই হইতে পঞ্চমবর্ষ পর্যন্ত শিশুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা রর্ভব্য। 

মান, ভোজন, শয়ন ও পরিচালন প্রস্থতি স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিবেন। 

শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তাহার শরীর উত্তরোত্তর বর্ধিত ও দিব্য- 
লাবণ্যসম্পন্ন হয় । 

শিগুর কথা কহিবার ক্ষমত! হইলে" প্রস্থতি সংকথা শিখাইবেন। বাল্য- 
কালে অধিকাংশ সন্তানই অগ্তান্ত ছু্ট বালকদিগের সহিত সংসর্গ করিয়! 

চরিত্র দূষিত করিয়া ফেলে। যাহাতে সেই সমস্ত ছুষ্ট বালকের সংসর্গে পড়িয়া! 
সন্তান দুষ্ট এবং দুশ্চরিত্র না হয়, মাতা তৎপক্ষে বিশেষ দূষ্টি রাঁখিবেন। 

সন্তান কুস্তকারের কর্দমের স্তায়, তাহাকে যে ভাবে গঠন করিবে, সস্তান 

সেই ভাবেই গঠিত হইবে । সন্তানের . ছুশ্চরিত্রতা ব! স্বাস্থহীনতার জন্য পিত1 

মাতাঁই একমাত্র দারী। বল! বাহুল্য যে, সন্তান পিত। মাতার তাচ্ছিল্যেই 
ু্ট দুশ্চরিত্র হইয়া থাকে । ৃ 
তৎপরেই শিক্ষা 1--হিন্দু শাস্ত্রের নিয়মান্চসারে যু বর্ষই বিদ্য। 

শিক্ষার জময়। পিত। মাতা অন্ান্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত যস্তানকে 
নীতি শিক্ষাও দিবেন। কেন ন! নীতি বিষয়ে জ্ঞান না জন্মিলে তাহার সংসার 

সুখের হইতে পারে না। সংসার নীতি, সংসার-বিজ্ঞান_ (39৫12] 9০01.109 ) 

প্রক্কতরূপে শিক্ষা না করিলে সংসারে অনেক অভাব পরিলক্ষিত . হইবে। 
সন্তান যেন সংশিক্ষায় শিক্ষিত হন। মানসিক শিক্ষা মানসিক উন্নতির 
সহিত যেন শারীরিক উন্নতিও সম্পাদিত হয়। সংসার, শিক্ষার সহিত 
বিদ্যালয়ে গণিত, বিজ্ঞান, অঙ্কশান্ত্র, পদার্থতত্ব প্রভৃতির শিক্ষা! যেমন 

আব্শ্তক; সেইরূপ পিতৃভক্তি, গুরুজন সেবা, আত্মীয় স্বজনের সহিত ব্যবহাত 
প্রভৃতি চরিত্রের উৎকর্ষসম্পাদক যেযে নীতি আবশ্যক, পিতা যত্ব সহকারে 

সেই সমন্ত সস্তানকে শিক্ষা দিবেন । 

সাধুক্সীণাং দয়িত বিরহে মানিনাং মানভঙ্গে। 



সার-তরু | ৬৯ 

পুত্র কন্তা সমভাবে শিক্ষা ও সমভাবে প্রতিপালন করাই পিতা! মাতার 
কর্তব্য। ৫১) কেননা, পুত্র ও কন্যা উভয়কেই তুলারূপে শিক্ষিত ও তাহা- 
দিগের জীবনে নুখসৌভাগ্যের সংস্থান করিবার জন্য পিতামাতাই শাস্তান্থসারে 
আবদ্ধ । 

সম্তান উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইলে, তাহার বিবাহ্দীন পিতার কর্তব্য । 
কিন্ত সে সময়ে পিতাঁর 'বিবেচন! করা! উচিত যে, পু্রকন্তার ভরণপোষণ ও 
শিক্ষাদান তাহার পুত্রের সাধ্যায়ত্ব কি না। পিতার উপযুক্ত কার্য সম্পয় 

করিলেই যে তীহাঁর কর্তব্যকার্যয সম্পাদিত হইল তাহা নহে, সংসারের 
উন্নতি ও অবনতির প্রতি তাহার দৃষ্টি রাখা কর্তবা। নিজের কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে গিয়া, যদি সংসারের অনিষ্ট হয়, নিজের নিরক্ষর উপাঁয় বিহীন 

সম্ভানের বিবাহ দিয়া, সংসারে দরিভ্রের ভার যদি বৃদ্ধি, হয়, তাহ! হইলে, 

সে কার্য করা কোন অংশেই কর্তব্য নাহ। যাহাতে সংসার সুখের হয়, 
পুক্র কন্তাগণ নুখন্বচ্ছন্দে কাঁলাতিপাঁত করিতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, পি পুত্রের বিবাঁহ.দিবেন । 

আবার আর একটী সংসারের স্ুত্রপাত হইল। আবার আর একটা 
ংসার সংসারী হইয়া, সংসারে স্থখছুঃখ ভোগ করিবার জন্য সংসারক্ষেত্রে 

অবতরণ করিল। এইরূপ সংসারশ্রেণী সংসারের স্থুখহ্ঃখ ভোগ করিতেছে । 
কত সংসার সুখছংখ ভোগ করিবার জন্য নব উৎসাহে সংসারসাগরে 
দেহতরী ভাসাইতেছে, কিন্ত জানে না যে, এই তরণী অনুকুল পবনভরে 
্থখপারে নীত হইতে পারে, আবার ভীষণ প্রভগ্তনে অশাস্তি উর্দিমাপাঁর 
আঘাতিত হইয়া, সংসারসাগরে ডুবিলেও ডুবিতে পারে, তবে পাঠক! যদি 
অনুকুল পবনভরে সংসার পারে যাইতে চাও, তবে এই লিখিত বিষয়গুলির 
অনুসরণ কর, সংসার স্থখের হইবে। 

্ ১) এই উক্তি মহামতি জন ই,য়াঁট মীলের। এ সম্বঘে আমাদিগের শা্্রকারের উক্তি ;-- 

কমযাপেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতি যত্ততঃ। 

দেয়া বিছুষেধরায় ধনরত্ব সমন্লিতম,॥ 

সল্লোকানমপি জনরবে নিগ্রছে পণ্ডিতানীং। 



৬২ সার-তকু | 

পঞ্চম প্রবন্ধ | 

স্ত্রীব্যাধি | 

_ পুর্বোক্ত বিষয়গুলি একটু বিশদরূপে বল! আবশ্তক। 
তু (-ডিম্বকোৰষ ও জরায়ুর প্রধান কার্ধ্য খতু। যৌবনকাঁলে 

অর্থাৎ ননাধিক ৩* বৎসর পর্যন্ত এই ছুই আভ্যন্তরিক জননেন্দরিয় উত্তম- 
রূপে ক্রিয়াক্ষম থাকে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহাদিগের ক্রিয়া ক্রমাগত 
না হইয়া সময় বিশেষে হইয়। থাকে । 

নিরাময় অবস্থায় যুবতীদিগের রায়ু হইতে যে শোঁণিত নিঃস্ত হয়, 
তাহাকেই খতু বলে। যে স্ত্রীর মাসান্তে যথানিয়মে শোণিত নির্গত হয়, 

তাহার গর্ভবতী হইবার উপযুক্ত । আজ কাল একাদশ কি দ্বাদশ বর্ধীয়া 
বালিকারও খতু হইতে দেখা যায়, কিন্তু জানা আবশ্তক যে, যাহার যত 
শীঘ্ব খ্নতু হয়, তাহার তত শীঘ্রই খতু রুদ্ধ হইয়া, সন্তান জন্মিবার আশ! 
সমূলে উৎপাটাত করে। ইহাতে খতুমতীর শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইয়। যাঁয়। 
অত্যধিক শোণিতআ্রাবের জন্ত এবং অত্যধিক ডিম্ব বিনির্গত হওয়ায় গর্ভ- 
ধারণের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্ধ পোয়া হইতে 

এক পোয়া পধ্যস্ত শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। এই শোণিত নিতান্ত তরল 
ও সামান্ত আমিষগন্ধযুক্ত। 

খতু হইবার পুর্ব্বে অবসন্নতা, দৌর্ধল্য, চক্ষুর চতুর্দিকের বিবর্ণতা, উরু ও 
কটাতে যাতনা বোধ, স্তনাগ্রে ব্যথা বিবেচন! হয়।- শ্রোণিত নির্গত হই! 
গেলে, উপরোক্ত যন্ত্রণার লাঘব হইতে থাকে। | 

প্রথম রজোযোগের অব্যবহিত কাল পরেই, শারীরিক ও মানসিক 

কতকগুলি বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীর পুষ্ট, গঠন স্থগোল ও 
শোঁভাযুক্ত, নিতম্বদেশ প্রসারিত, স্তনদ্ধয় বর্ধিত এবং সমস্ত অবয়ব সুদৃশ্য 

ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মানসিক পরিবর্তনও যথাযথ রূপে পরিলক্ষিত হুইয়া 

থাকে । বাল্যচাপল্য পরিহার পূর্বক সংসার কার্যে মনোনিবেশ, সর্বদ! 
বিনীত ও গম্ভীরভাবে অবস্থান, বর্তমান অবস্থাস্তরের উপযোগী স্থখসম্ভোগ 

অন্যোংদ্রেকে কু'টিলমনসে নিগুগানাং বিদেশ । 
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লালসা তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া! থাকে । খতুর কারণ অনেকে 
অনেকরূপ ব্যাখ্যা করেন । খতুর চরম কারণ তাহার! ছুই প্রকার বর্ণন! 
করিয়াছেন। কেহ বলেন, গর্ভাবস্থায় যে শোণিত দ্বারা ভ্রণ নির্মিত ও পুষ্ট 

হইত, গর্ভাভাবে সেই শোণিত অনাবশ্তক হইয়া যাওয়ায়, উহা মাসাস্তে এক 
একবার বহির্গত হইয়া, গর্ভাশয়কে ধৌত করতঃ উহা গর্ভধারণের উপযোগী 
করে। এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গর্ভধারণের ক্ষমত। বিজ্ঞাপিত করাই 
খাতুর প্রধান উদ্দে্ঠ । 

খত সম্বন্ধীয় গীড়া (0 109050981 0150709: ) যথা,__- 

রঙোরোধ, রজরুচ্ছ, অত্যধিক রজঃনিঃম্বরণ এই তিনটা প্রধান। ইহাদিগের 

চিকিৎসা! ও কারণ ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে । 
রজো রোধ 1-+€ 4000010020)69) ) ইহ ছুই প্রকার । ১ম, 

যৌবন অবস্থায় পদার্পণ করিলেও, খতু হয় না । ২য়, গ্কতু হইয়া, কিছুদিন 

পরে আবার বন্ধ হইয়! যায়। কোন কোন স্ত্রীলোক এই গীড়ায় পীড়িত 
হইলেও, দৈহিক তকোঁন অবনতির লক্ষণ জানিতে পারা যায় না, আবার 
কোন কোন স্ত্রীলোক অত্যন্ত ছুর্বল এবং কূশ হইয়! যায় । খাতুকালে অনু- 
ধাবন করিয়া দেখিলে, ইহাদিগের শরীরে খতু লক্ষণ ছুই একটী দেখিতে 

পাওয়। যায় । যাহাদিগের খতুর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় অথচ শোণিত 

আব হয় না, তাহাদিগের চিকিৎসা সহজ। খাতুর লক্ষণ জানিতে পারিলেই 
পীড়িতাঁর নাভী পর্য্যস্ত ডুবাইয়া, গরম জলের টবে বসাইয়া রাখিবে। তল- 
পেটে কম্বল বা ফ্রালেনের পটি লাগাইবে। পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিতে 
দিবে। উলট কম্বলের শিকড়ের ছাল অর্ধরতি, তুঁতে সিকি রতি একত্রে 
মিশাইয়া, প্রতিদিন তিনবার করিয়া ব্যবহার করাইবে। এই ওষধ পরীক্ষিত। 
আর যাহাদিগের শরীরে খতুর কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, অস্ত্র চিকিৎসা! ভিন্ন 
তাহার আর অব্যাহতি নাই । 

মানসিক কষ্ট, হিম সেবন, শারীরিক কোন গুরুতর পীড়! স্ত্রীদেহে 
সধশরিত হইলে, খাতু বন্ধ হইয়া যায়। উষ্ণ পানীয়, র্চেক ও স্বেদ বৃদ্ধিকর 
ওষধ ব্যবস্থা কর। কর্তব্য | 

রজকৃচ্ছ, 1 105 5206200020768 ) সচরাচর ত্রিশ বৎসরের 

অধিক বয়স্কা বিধবা ন্ধ্যাদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। ডি্বকোযের, 

স্ত্যভাবে ভবতি মরণং কিন্তু যস্তাবিতানাং। 
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শিথিলত| এই রোগের প্রধান কারণ। * খাতুর বিরাম সময় পুষ্টিকর আহার ও 
প্রশস্ত স্থানে ভ্রমণ এবং লৌহঘটিত ওুষধ ব্যবহার । 

অতাধিক রজোনিঃসবরণ ৫ 11000178519 ) এই রোগে 

অত্যধিক শোণিত নির্গত হইয়া, খতুমতীকে বড়ই ক্ষীণ করিয়া তুলে। কোন 
কোন স্ত্রীকোলের মাসে ছুইবার খতু হয়। পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ অত্যন্ত 

স্তনপান করান, অতিরিক্ত শ্বামীসঙ্গ এবং আকম্মিক মনস্তাপ এই রোগের 
প্রধান কারণ। এই রোগ সঞ্চারিত হইবামাত্র, এক রতি অহিফেন সেবন 

করাইয়া, উত্তম ফললাভ করিতে দেখা গিয়াছে । এ দেশীয় বাঘ ভেরাণ্ডার 

ক্টীর তুলায় করিয়া, জরাঘুর নিক্সে (09:৮1-00 9৭ ) স্থাপন করিলে 

ফললাভের বিশেষ সম্ভাবন। | 

জীবস্ষ্টি ।-__্ত্রী ও পুরুষের সংসর্গে কয়েকটী নৈসগীঁক পরিবর্তন 
সংঘটিত হইয়া, একটী স্বতন্্ নৃতন জীবের স্থা্টি হয়। এই অত্যাম্চ্য 
ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া, এতং সম্বদ্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কয়েকটা কল্পন! 
পিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। এক শ্রেণীর উক্তি, স্ত্রীলোকের ডিঘ্বেই কেবল 

জীবের ক্যাট হয়। পুরুষের শুক্র কেবল এ ডিম্বের রচিকাশক্তি বৃদ্ধি করে। 

পিথাগোরস ও এরিষ্টটিল এই মতের সমর্থন করেন। (১) আর এক 
শ্রেণীর উক্তি,-শুক্র দ্বারা নৃতন জীবের সজীব অংশ উৎপন্ন হয়। স্ত্ী- 

লোকের শেণিত কেবল ভৌতিক দেহের পরিপোষণ করে মাত্র। (২) 
আর এক শ্রেণীর মত, স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমকালে উভয়ের বীর্য স্মলিত 

হইর়], একত্রে মিশ্রিত হয এবং. এক সময়ে জরাঘু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ভ্রণের 
সঞ্চার ও পরিবর্ধন েরে। ফলতঃ এ সন্বদ্ধে যাহা কথঞ্চিৎ বিশ্বাস 

যোগ্য, তাহাও লিখিত হইতেছে । স্ত্রীলোকের ডিঘাধারের উপরে ক্র 
ক্ষুত্র গোলাকার কোষ € 0870 ড6810197) আছে। 'সংসর্গের 

পর এ কোষের কয়েকটা পরিবর্তন হয়। শ্রী ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব 

বহির্গত ত হইয়া, ডিন্বকোষকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ডিম্বরাহৃক প্রণালী লী দিয়া, 

* শি ( ৪ ( 109 ) 101) | ) 102) 11৩” 9 «8001. ০% 10907017)9, 22৩ 955 855) 

(১) 176 4১7156919+5 ৪0109 01 £:9709%:901013 0£:0012) 

(২ ) 11, 09168) 2700 101 1307101975 14996209 ০ £600159 

01809, 

ওরোশ্চ পুক্র বরমাঁল্যদানে টু প্রদত্ত বহু কার্তিকাদ 
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জরাঘু মধ্যে প্রবেশ করে। এ ভিম্ব মধ্যে ভবিষ্জীব অস্কুরিত হুইয়। পরি- 
বর্ধিত হইতে থাকে । এদিকে পুরুষের অগুকোবধস্থ শুক্রোৎপাদক গ্রস্থিতে 

যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহা শুক্রাধারে € 98205699 86207709175 ) 

থাকিয়া শৃঙ্গার কালে স্ত্রীর যোনী মধ্যে কিয়দংশ নিক্ষিপ্ত হয়। প্র শুক্র 
হইতে এক বা ততোধিক কীট € 97১5.0560% ) জরাযুমধ্যে প্রবেশ করতঃ 

ডিন্ববাহক প্রণালী দিয়া. পুর্ববস্ত ডিম্বকে জরায়ু মধ্যে সিক্ত করে। সেই- 
ডিম্বই ২৮* দিবস জরাধু মধ্যে অবস্থিতি করিয় পুষ্ট ও বর্ধিত হুইত্তে থাঁকে 

এবং পরে ভুমিষ্ট হয় । 

[এই অভিনব মতের সহিত নি মতানৈক্য আছে । হিন্দু চিরদিন 
জানিয়৷ আসিতেছে, পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর শোণিতে সন্তানের জন্ম । প্রকৃত 

প্রস্তাবে ইহাই সাঁমধিক বিশ্বাস্ত | 

গর্ভ সঞ্চার ।--গর্ভ সঞ্চার হইবামাত্র জরায়ুতে যে একটি পরিবর্তন 
ঘটিয়া থাকে, তাহা সর্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করা আবশ্তক হইয়াছে । ডিন্ব 
নিষেকের সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে শোণিত সংগ্রহ হইতে থাকে এবং জীব 
পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করে। বিধাতার এমনই . অত্যাশ্চর্য কৌশল ধে, 

ডিন্ব জরারু মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই এই অলৌকিক পরিবর্তন স্বতঃই 
আরম্ভ হর। 

নিষিক্তডিত্ধ জরাধু মধ্যে থাকিয়া খত্তই পরিপুষ্ঠ হইতে থাকে, ততই 

জরামুর আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে জরায়ুর স্বাভাবিক পরিমাণ যদ্দি 
অদ্ধ ছটাক হয়, তাহা হইলে প্রসব কালে উহার পরিমাণ ১২ কি ১৩ 

ছটাক হইক্কা থাকে । এক হইতে পঞ্চম মাঁস পর্যন্ত জীবের শরীরের ভীত্তি 
গঠিত হয়। পঞ্চম মান হইতে শরীর সমাধা হইয়। গ্রীবা বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । ৪র্থ মাঁস পর্যন্ত জ্রণ সহ জরাঘু বস্তিকোটরেই অবস্থিতি করে, ৬্ষ্ঠ 

মাম হইতে নাঁভি পধ্যস্ত উখিত হয়। ৭ম মাসে উদর গোলাকার হইয়া 
উর্দে উখিত হইতে থাকে । এবং ৮ম ও ৯ম মাপে আর অধিক প্রশস্ত 
না হইয়া কেবল অবয়ব গোল হইতে থাকে এবং পরিশেষে জীব 
ভূমীষ্ট হয়। 

গরভের লক্ষণ ।-কয়েকটি কারণ দর্শনে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে 
কি না. জানা যায়। তাহার কয়েকটি লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে 

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিত। 
45 
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সাধারণতঃ এই কয়েকটি লক্ষণ দেখিলেই গর্ভসঞ্চার হইয়াছে ব্লিয়। 
বিবেচনা! করেন । খতু বন্ধ দেখিয়াই উহ! গর্ভ লক্ষণ বলিয়! বুঝিতে হইবে । 

খতু বন্ধ ।__খতু বদ্ধ হইয়া একমাস কাল পরেই সচরাচির লোকে 
গর্ভসঞ্চার হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিলে ভ্রমে পতিত হইবার বিশেষ 

সম্ভাবনা । কোন কোন জ্রীলোক গর্ভবতী হইয়াও ছুই তিন মাস পর্যস্ত 

খতুমতী হয়।' কোন কোন স্ত্রীলোক তিন মাসের কি তাহারও অল্প বয়স্ক 

শিশুর স্তনপান করাইতে করাইতে গর্তবতী হয়। একবার প্রসবের পর 

দ্বিতীয় বার ঞতুমতী হইবার অবসর থাকে না, সুতরাং খতু বন্ধ হইয়াছে 
বলিয়। গর্তসধ্শারের অনুমান নিশ্চয় নহে । 

বমনেচ্ছ। |--গর্ত সঞ্চার হইবার পাচ কি ছয় সপ্তাহ পর হইতেই. 
বমনেচ্ছা হইয়া থাকে । এই বমনেচ্ছা তৃতীয় মাসে নিবৃত্তি পায়! কখন 

কথন প্রসব না হইলে আর বমন নিবারণ হয় ন|, জরাযুর অন্যান্য পীড়া- 

তেও বমনেচ্ছ। হইয়৷ থাকে, সুতরাং কেবল মাত্র বমনও গর্তসঞ্চারের লক্ষণ 

বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
স্তনরৃদ্ধি ও ছুপ্ধ সঞ্চার |__গর্ভের ছুই তিন মাস পরেই স্তন 

যুগল সুদৃঢ় ও স্থল হইতে থাকে । স্তনের উপরিভাগস্থ বর্ত,লবৎ চুচুক 
স্থড় সুড় করে এবং পঞ্চম মাসের স্তনে হুদ্ধ সঞ্চার হয়। যে সমস্ত স্ত্রীর 

পীড়ার কারণে খতু বন্ধ হয় তাহাদিগের শুনের এ পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হয় না। | 
গর্ভ হইলে স্ত্রীলোকের কামেচ্ছা বলবতী হয়। যোনীমুখে একপ্রকার 
তীব্র গন্ধযুস্ত আটাবৎ পদার্থ সর্বদাই অন্ভূত হয়। আবার কখন কথন 
যোনীমুখ দৃঢ় এবং আলোহিত বর্ণ ধারণ করে। -চক্কদয় বিস্ফীরিত ও 

পাতা সামান্য ফুলা ফুলা বিবেচনা হয়। এই সমস্ত কারণ এবং লক্ষণ 
দর্শনে অভিজ্ঞব্যক্তি গর্ত সঞ্চারের বিষয় অনায়াসেই পরিজ্ঞাত হয়েন। 

গতি" ণীর গীড়া ।-_-গর্ভাবস্থায় গর্িণী নানাবধ * পীড়ায় প্রপীড়িত 

হইয়া থাকেন। এই সময় ছুই একটি এমন ছুশ্চিকিৎসা| রোগ সংক্রামিত হয় 
যে, তান্বযন্তে জীবন রক্ষা ও গর্তৃস্থ সম্তান রক্ষা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। 
এজন্য কয়েকটি প্রধান রোগের কারণ ও চিকিৎসা! লিখিত হইতেছে । 

বমন টি বনের আধিক্যে গর্তিণীর শ্বাসক্রিয়া অনেকক্ষণ রুদ্ধ 

গণুিজলমাত্রেণ শফরী ফর.ফরায়তে। 
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থাকিলে গর্ভ সন্তান বিনষ্ট হইতে পারে। বমনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের 
ও উদ্নরের সঞ্চালনে সন্তান আঘাত প্রাপ্ত ও স্থানত্রষ্ট হইয়া গিয়৷ গর্ভিন্ী 

মৃত্যু মুখে নিপতিত। হয়েন, অথবা গর্ভস্থ সন্তান অকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
থাকে। ইহাতে গর্তস্থ সন্তানের অঙ্গ বৈকল্যও হইতে পারে। অতএব 
অবিক ব্মন যাহাতে,ন! হয়, তাহার ব্যবস্থা ও চিকিৎসা! করা আবশ্তক । 

চিকিতসা ।-_কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে অতি মৃহ্বিরেচক ব্যবহার করা- 
ইবে। পরে আড়াই গ্রেন বিঘমথ ও পেপসিনের বটিক! প্রত্যহ তিনবার করিয়া 

ব্যবহার করাইবে। ছুপ্ধ রুটা, মাংসের যুষ ও সামান্য পরিমাণে ছুগ্ধ 
খাইতে দ্িবে। অর্ধ গ্রেন পরিমাণে অহিফেন বটিকা সেবন করংইলেও 
উপকার হইতে দেখা যায়। 

ভেদ ও আমাশয় | ইহা সত্বর নিবারণ না করিলে গর্তপাত 
হইবার সম্ভাবনা । অতএব রোগের স্ত্রপাতেই মিশ্রির সহিত বিদ্মথ, 
লড়েনম, ক্লোরোডাইন প্রভৃতি অল্লমাত্রায় । ২১ বাঁর ব্যবহার করাইলে 
আশু নিবৃত্ত হইবে। ডাইলিউট সলফিউরিক এসিড ১৫ ফোটা, টিংচর 
ওপিয়াই ২০ ফোঁটা প্রতি দিন ৩৪ বার সেবন করাইলে ভেদ নিবারণ 
হইয়া থাকে । 

আমাশয় হইলে ১০ গ্রেন ডোবার্স পাঁউভার, ১ গ্রেন ইপিক' অদ্ধ গ্রেন 
কোলেমেল মিলাইয়! প্রতিদিন ৩1৪ বার সেবন করাইবে। পথ্য জলসাগু। 
পুরাতন হইলে ঘোলভাত, পুরাতন. তেঁতুলের : অন্ন, দধি, বেলের সরব 

ইত্যাদি ব্যবস্থা। এই পথা গুলিও এক একটি প্রধান মুষ্টিযোগ। 
যুচ্ছ7 ।-_ছর্বল কোমলাঙ্গী বা অল্প ব্যস্কা যুবতী -গর্ভবতী হইলে 

তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। এ মুঙ্ছা কথন কখন ৩৪ ঘপ্টাকাল 
্বায়ী হয়। মুচ্ছা হলেই নাপিকার নিকটে কপু'রের শিশি ধরিবে এবং 
মুখে ও চক্ষুতে শীতল জলের" ছিটা! দিবে। তাহ! হইলেই ১০১৫ মিনিটের 
মধ্যেই মুঙ্ছা ভঙ্গ হইবে। মূঙ্ছার অবসানে অল্পমাজায় টিংচর বেলেডোনা, 
একো নাইট কি ডিজিটেলিস্ ঝবহার করাইবে। 

অনিদ্রা ।--ছই এক ' গর্ভবতী প্রসবের ভয়ে ভাঁবিয়৷ ভাঁবিয়। 

আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন! গর্ভবতীর সুনিদ্রা না হইলে গর্ভস্থ সন্তানের 

শারীরিক উপ্নতি হয় না) সুতরাং সময় সময় গর্ভপাত, সন্তানের অঙ্গ 

কৃষ্ণা বাধ্যতে বৃদ্ধি বৃদ্ধা কর্মবাধ্যতে । 
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বৈকল্য এবং অতি রুণ্নত! প্রাপ্ত হইতে দেখ! যাঁয়। অতএব গর্তিনী 
যাহাতে স্ুুনিদ্রা উপভোগ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। 
৩০ গ্রেণ হাইডেট. অব. ক্লোরেন, ১০ গ্রেণ ব্রোমাইভ অটাসিয়ম, সিরপ, 

বা জলের সঙ্গে শয়নের পূর্বে সেবন করাইলে স্ুনিদ্রা হইবে। ২ গ্রেণ 

অহিফেণ সেবন করাইলেও উল্লিখিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বন্ধ্যাত্ব ।_করেণ ভেদে বন্ধ্যাত্ব ছুই প্রকার। প্রথম ক্রিয্া- 

আ্বক ২য় যাঁস্্ক। প্রথমটির প্রতিকার সহজ সাধ্য, কিন্তু দ্বিতগলটির 

প্রতিকার একপ্রকায়্ অসম্ভব। ডিম্বকোষের অভাব, সঙ্কুচিত কি 

ছিত্রযুক্ত জরায়ু, শুফ শোঁণিতবাহি নল, ডিম্বকোষের উপরিস্থিত ক্ষ 

ক্ষুদ্র বর্তূল গুলির অভাব থাকিলে গর্ত সঞ্চার হওয়া একান্ত অসম্তভব। 

জরায়ুর মধ্স্থিত উত্তর কেন্দ্রে অন্ত কোন পদার্থ জন্মিলে সে 

বন্ধ্যত্ব প্রতিকারও একান্ত অসম্ভব। জরায়ুর এমন অনেক অবস্থাস্তর 

ঘটে, যাহাতে সন্তান জন্মিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। আর যদি 
যোণীর অব্যবহিত পশ্চাৎস্থিত. অস্থিদ্বয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যোঁণীগহ্বরের 
আয়াতন হ্রাস করিয়া ফেলে, কি যদি যোণীগহ্বরের পশ্চাতস্থিত 

যোনীকীলকে টিউমার ফিতের স্তায় চম্ম বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যোণীমুখ 
ক্ষুদ্র করে, তাহা হইলে এই উভয়বিধি রোগ অস্ত্র চিকিৎসার দার! 

আরোগ্য কর! যাইতে পারে । 
আর একটি বিষয়ে অনেক স্ত্রীলোক প্রত বন্ধ্যা না হইয়াও সন্তান 

মুখ দর্শনে অসমর্্ হয়েন। অযৌক্তিক বিবাহে প্রায়ই কাই মহদনিষ্ট সং 
টীত হইয়া থাকে। স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর সামথ” শারীর ' যন্ত্রের স্ফুর্তি ও অব- 
যবে দীর্ঘ হইলে সন্তান জননের অন্তরায় উপস্থিত হুয়।- কিন্তু সেই স্ত্রী 
তীহাঁর তুল্য ব্যক্তি কর্তৃক রনিত হইলে নিশ্চয়ই গর্ভধারণ করিতে পারিতেন, 
তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায়। এজন্য রিবাহের সময় বরকন্যার 
শারীরিক স্ফুর্তি ও দৈহিক পরিমাণ দেখা একাস্ত আবগ্তক। স্বামী স্ত্রীর 
অধিক সঙ্গমে সন্তান লাভ হয় না, এবং যে পুরুষ বিবাহের পূর্ববে অযথ। 
ইন্দ্রিয়পরিচালন ' করেন, বাল্যকালে অস্বাভাবিক উপায়ে অত্যধিক বীর্ধ্য 

ক্ষন করেন, জন্তানলাভ উহার অুষ্টে ঘটগ়্া উঠে না। কেন না পূর্বে 
বীর্যের সহিত সমধিক কীট ব্যয়িত ও নষ্ট হওয়ায় তৎকালে বীর্যের অল্লত। 
৯১১৩৩ 

অসারে খলু সংসারে সারমেত চতুষটয়ঃ | 
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ও কীট শুন্যতা হেতু যথোপযুক্তভাবে রমিত এবং বীর্য জরামু মধ্যে রবি 
হইলেও সন্তানলাভের সম্ভাবনাঞ্চমাকে না ।: 

জরায়ুতে ছিদ্র থাঁকিলে, বীর্য জরারু হইতে স্থলিত হইয়া, পাকস্থলীতে 

পতিত হয় এবং তাহাতে বমন, হিক্কা' ও অজীর্ণ প্রভৃতি হইয়া, পরিশেষে 

বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সন্তান হয় না। শ্বেত ও রক্তপ্রদর বন্ধ্যাত্বের 

একটা প্রধান কারণ কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা ই প্রতিকার করা 

সহজ সাধ্য সন্দেহ নাই । 
অনেকে বাল্যকালে বা বিবাহের পুর্বে অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরিচাঁলনে বহুল 

পরিমাণে কীট নষ্ট করিয়া, শেষে বিবাহিত হইয়া, মর্মান্তিক যাতনা প্রাপ্ত 
হন, যুবতী ভাধ্যার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়! থাকেন। পিতামাতাঁও পৌন্র 
মুখ দর্শনে অসমর্থ হইয়।, ক্ষুপ্রমনে কালাতিপাত করেন। ইহা নিবারণেরও 
উপায় আছে। 

স্ত্রী কোন সাময়িক ব্রত গ্রহণ করিবেন। তাহাতে প্রতিমাসে একদিন 

ফল মুলাহার, একদিন হবিষ্য ও একদিন উপবাসের ব্যবস্থা থাকিবে। 
স্বামীও তৎকালে ইন্দ্রিয়সেবনে বিরত থাকিয়া, সব্ধদ। পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার 
করিবেন এবং প্রফুল্লমনে অতিবাহিত করিবেন। স্বামীর বীর্যের তারতম্য 

ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে যে কোন খতুর চতুর্থ দিবসে  স্ত্রীসঙ্গ 
করিলে, তাহাতে সন্তান জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে । * 

গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু ।--গর্ভস্থ সম্তান মাতার পীড়ায় প্রপীড়িত 
হইয়া থাকে । আর্কধী কতকগুলি রোগ আপন! হইতে ভ্রণের শরীরে 
সংক্রমিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। গর্ভস্থ ভ্রণের মৃত্যু হইলে, উহার 

সঞ্চালনীশক্তি নষ্ট হয়, নাভিকুণ্ড ভইতে সমুচ্চ ভগচম্ম শিথিল হইয়! পড়ে । 

গর্ভিনীর উদর শীতল ও ভারবোধ হয়। স্তনছয়. অকম্মাৎ নরম হইয়! 
পড়ে। ইহা .দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রণের মৃত্যুর কারণ অনায়াসে বুঝিতে পার! যায় । 
অতঃপর যেরূপে হউক, সন্তান নির্গত করিবার ব্যবস্থা কর! অতি আবশ্তক | 

কেনন!, গর্তমধ্যে মৃত্যু রণ অধিকদিন থাঁকিলে, উহা! বিকৃত হইয়া, গর্ভিণীকে 

পর্যন্ত মৃত্যুমুখে নিপতিত করে। বিধাতার অনুগ্রহ ও বিধি অনুসারে 

*%*  এটী আমর! স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া ফল প্রাপ্ত হইগছি। পাঠক ইচ্ছা করিলে, 

পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ১1 । 

কাশ্যাং বাঁসং তন সঙ্গো গঙ্গাস্তঃ সম্ভসেবনং। 
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আপনা হইতেই মুত ভ্রণ নির্গত হইয়া যায়। তবে যেনখানে নির্গত হইতে 

বিলম্ব দেখা যায়, তথায় অন্ত পথ অবলম্বন করা ঞ্জাবস্ত কর্তব্য ৷ 

দর্ভপাঁতি ।--ছইটী কারণে গর্ভপাত ভয়। ১ম মাতৃজ কারণ, ২য় 
অগ্জ কারণ। মাতার কোন আকম্মিক বিপতপাত, অধিক স্বামীসঙ্গ, 
কোন সংক্রামক পীড়ায় অধিকদিন পীড়িত থাকা, ছূর্বলতা ও অসার চিন্তা 

গর্ভপাতের প্রধান কারণ। আর ডিম্বের অপরিণতি, অস্থানিক গর্ভ, 

শোঁণিতাঁভাব হেতু ভ্রণের অপরিপক্কতা প্রভৃতিও গর্ভপাতের কারণ। গর্ভ- 

পাত হইবার পূর্বে, গর্ভিণী শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন, সর্ধবাঙ্ে 

সামান্ত বেদনা, কটাদেশের ব্যথা,--যোনীদেশের প্রদাহ” উরু, ও উরু- 

ংঘাত স্থানের কম্পন, প্রদাহ হইতে থাকে । প্রথমে গর্ভ রক্ষা করিবার 

ব্যবস্থা কর! আবশ্তক। গর্ভিণীকে ২০ গ্রেহ অহিফেন কি ৪০।৫* ফোঁটা 

লাডেনম তিন চারিবারে সেবন করাইবে। কঠিন শধ্যায় শয়ন করাইবে 

এবং যোনীদেশে বরফ বা শীতল জলের পটী দিবে। ভ্রূণ যদি ইতিমধ্যে 
স্থানচ্যুত হইয়৷ থাকে, তাহা হইলে, তাহার নির্গমন পথ পরিষ্কত করাই 
কর্তব্য । যে হেতু স্বলিত ভ্রণ যথাস্থানে পুনঃ স্থাপনের কোন ব্যবস্থা এ 

পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 
অসার গর্ভ ।--মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের ক্তু বন্ধ হইয়া গর্ভ হয়, 

উদরে পরিধি বুদ্ধি পাইতে থাকে, অরুচি ও বমন হয়, স্তনযুগল দৃঢ় হয়। 

ইহাতে সকলেই বিবেচন। করেন, ইহা গর্ভের লক্ষগু কিন্তু কিছুদিন পরে 
গর্ভিণীর গর্ভ অসার বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। হয় লীন্তনী অকালে বিকৃত 

শোণিতমাত্র প্রসব করেন । খতুকালে শোণিতের কিয়দংশ নির্গত হইতে না 

পাইয়া, তাহ! ডিম্ব মিশ্রিত হইয়া, জরায়ু মধ্যে স্থান-গ্রহ করে। শোঁণিত- 
'বাহী নল যথাসময়ে বীর্য্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়৷ বা স্বতঃই রুদ্ধমুখ হইয়া, যথা- 
স্থানে প্রত্যাবর্তন করে। পূর্বোক্ত শোণিতপিক্ত *ডিম্ব জরায়ু মধ্যেই আবদ্ধ 
থাকিয়া, ক্রমে সঞ্চারিণী শোণিতদ্বার। পুষ্ট হইয়া, কতকগুলি বিকৃত শোণিত 
পিগুরপে পরিণত .হয় এবং অকালে উহা! - নির্গত হইয়া যায়। অনেক 
গর্ভিণী এইরূপ অসার গর্ভে বড়ই মনস্তাঁপ পাইয়া থাকেন। রজোরোধের 
ব্যবস্থান্থসাঁরে চিকিৎসা করিলেই এই পীড়। প্রশমিত হইতে পারে । 

শ্বেচ্ছানুসারে পুক্রকন্া উৎপাদন |_-সর্ধজন পরিজ্ঞাত- কোন 

অপদার্থ ধনং রক্ষে€ দারানরক্ষেদ্ধনৈরপি 1 
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বিধির প্রতিকূল মত অবলম্বন করিলে, হাস্তাম্পদ হইতে হয়, তাঁহা জ্ঞাত 

আছি। তথাপি প্রকৃত পথ অনুসরণ করিলে বোধ হয়, সাধারণে একবার 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই আবশ্তকানুসারে 
পুত্র বা কন্যা উৎপাদন কর! যাইতে পারে, ইহা আমাদিগের শান্ত্রেও 

গ্রম'ণিত হইয়াছে । গ্রকৃত কথা, কন্য। পুত্র জন্মিবার কারণটী অবগত 

হইলেই, ইহার সত্যাসত্য সম্বদ্ধে অনেকের বিশ্বাস হইবে। সন্তান উৎ- 
পাদনের প্রকৃত কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যে যে উপায়ে সন্তান 
উৎপাদিত হয়, দ্েইরূপ প্রণালীতে খতু স্নানের চতুর্থাদি যুগ্াদিনে রমিত 

হইলে; পুজর এবং পঞ্চমা্দি অধুগ্মদিনে রমিত হইলে, রুন্যা সন্তান হইয়! 
থাকে। এই নিয়মান্সপারে ইচ্ছান্ুরূপ সম্তানোৎপাদন পক্ষে বিরতও 

থাক! যাইতে পারে। বীর্য ত্যাগকালে সাবধান হইবে, সন্তান উৎপাদনের 
ব্যাঘাত জন্মিয়। থাকে। যে নলপথে বীর্ধ্য জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করে, 

বীর্ধ্য ত্যাগকালে যাহাঁতে উহ! নেই নলপথে প্রবেশ করিতে না পারে, 

তাহার উপায় অবলম্বন করা অতি সহজ। ইহা সকলেই ' মনের মধ্যে 
বিবেচনা করিয়৷ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । 

মহামতি ম্যালথস্ স্বংই ইহার জলন্ত প্রমাণ নিদর্শন করিয়াছেন ॥ 
তিনি একটামাত্র পুত্র ও একটীমাত্র কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। 
তিনি এই শাস্ত্রের যে সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
্বয়ংই পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়া, তৎপরে প্রকাশ করেন। এমত ছথলে তিনি 
বারদ্য় ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গ করেন নাই, ইহা কদাঁচ বিশ্বীস্ত নহে। 

পরস্ত পুর্ব্বোক্ত নিয়মান্ুসারে স্ত্রীসঙ্গ করিয়া, অনেকে ষে সিদ্ধমনোরথ 

হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ দুশ্রাপ্য নহে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে ব| 
আবশ্তক বিবেচনা করিলে, উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এস্বলে 

ইহাঁও অবশ্ত বক্তব্য যে, তাহারা নিশ্চয়ই ফল পাইবেন। স্ত্রীসঙ্গের 
ব্যতিক্রমই সন্তান উৎপাদনের অন্তরায় এবং উপযুক্তরূপে উক্ত কার্ধ্য 
নির্ধাহিত হইলে এবং স্বামী স্ত্রীর দৈহিক অবস্থা তুল্যরূপ হইলে, সন্তানোৎ- 
পাঁদনে যে কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না, ইহাও নিশ্চয় । 

চি সপ পতন 

আত্মানাং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি। 
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ষষ্ঠ প্রবন্ধ । 

নবপ্রসূত শিশুপাঁলন | 

নব প্রস্থত শিশুপালন অত্যন্ত কঠিন। গর্ভস্থ সন্তান যখন প্রথম প্রত 
হয়, তখন উহা! শোণিতপিগ্ড বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত 

প্রস্তাবে এই রক্তপিগ্কে সুগঠিত করিতে বিশেষ দক্ষতা আবশ্তক। অনেক 
নব্প্র্ুত শিশু শৃতিকাগারে বা স্তিকাগার হইতে বহির্গত হইয়াই যে 

পীড়িত এবং কেহ ঝ| মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তাহা কেবল প্রস্থতী ও 
ধাত্রীর অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্য ভিন্ন অন্য কারণ নাই । উপযুক্ত ধাত্রীর গুণে 
নবপ্রস্থত শিশু শীপ্ন বদ্ধিত এবং নিরাপদে থাকিতে পারে । এজন্য নব- 

প্রহ্ত শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় এবং শৈশবজাত পীড়ার প্রতিকারের উপায় 
ধাত্রীর অবশ্যন্ঞাতব্য । ধাত্রীর যদিও অনেক বিষয়ে পরিপক, তর্াঁপি 

বর্তমান কালোপযোগী চিকিৎসা তাভার৷ জানে না। তাহাদিগের পূর্ব 

শিক্ষা বর্তমান কালোপযোগী নহে। সুন্দরী শিক্ষিতা প্রস্থতী সকল সময় 
তাহাদিগের চিকিৎসান্ব চিকিংপিত হইতে প্রস্তত নহেন, এজন্য তাহারা 

যাহাতে নিরাপদে বর্তমান কালোপযোগী ওষধ ব্যবহার করিয়া, বিনাকষ্টে 

_ সুস্থ হইতে পারেন, সাহার বিধান করা একান্ত কর্তব্য | 
নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠমাত্রেই ক্রন্দন করে। ইহার কারণ, গর্ভ হইতে 

বহির্গিত হইয়াই, শীতল বারু গাত্রসংলগ্ন হুইবামাত্র, শিশুর শীত বোধ হয়, 
এজন্য ক্রন্দন করে। অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, উষ্ণজলে তাহার 
সর্ধাঙ্গ অতি সাবধানে ধৌত. করিয়! দিয়া, স্বকোমল বস্ত্র! তাহার সর্বাঙ্গ 
আবৃত করিয়! রাখিবে। শিশুর গাত্রে ষে সমস্ত মলিন দৃষ্ট হয়, ধৌতকালে 
দে গুলি তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। | 

প্রস্থতি সুস্থ হইলে, শিশুকে স্তনপাঁন করাইবেন। , প্রথমতঃ প্রস্তির 
স্তনে যে ছুগ্ধ সঞ্চার হয়, তাহাতে এমন, পদার্থ নিহিত আছে যে, তাহা পাঁন 

করিলেই শিগুর বাহা হইবে। 

নাড়ী ।-_ভৃমিষ্ট মাত্র ১ কি ১ ইঞ্চি পরিমাণে নাড়ী বাদ দিয়া 

কাটিয়া! দিবে এবং সেই. কর্তিভ স্থানে নেক্ড়া পোড়াইয়া, ভন্ম করিয়া & 

স্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানস্তি কুতো মনুয্যাঃ। 
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ভন্ম দিয়া বাধিননা রাধিবে। প্রতিদিন ছুই তিনবার ঁ ভক্ম দিবে অতি 

সত্বরেই উহা শু হইয়া থসিয়া পড়িবে । 

পেঁচো । অনেক শিশু ভূীষ্ঠ: হইয়া ক্রীন করে না। বাহ্য হয় 
না, স্তনপান করে লা। অথবা হয় ত কেবল কাঁদিতে থাকে । এই সব লক্ষণ 

দেখিরা পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা পেঁচো নামক ভূত ধিশেষের দৃষ্টি শিশু 
গ্রতি পতিত হইয়াছে বিবেচনা! করেন। এই যুক্তি স্থির করিয়া তাহারা ওব! 

প্রভৃতির পাহাধ্য গ্রহণ করেন। (কান কোন ওঝা ইহার প্রতিসেদোপযোগী 

সুষ্টিযোগ দ্বার] শিশুকে নিরাময় করে, কেহ বা ভগ্তামী করিতে গিয়া শিশুর 

জীবন নষ্ট করে । প্রকৃত প্রস্তবে ইহার কারণ, শিশুর মন্তকের অবথ! 

শোণিত পরিচালন হেতু বালক বড় যাতনা পায় এবং সেই জন্য ক্রন্দন 
করিতে থাকে । অথবা শ্বাস বন্থের ধীর দবীর গমন নিবন্ধন নীরবে শিশু অবস্থান 

করে বা সবলে শ্বীস আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। শিশুর এইরূপ অবস্থাস্তর 

হইলে মন্তকে সাধান্ত জল সেচন করিবে এবং কোন কৌশলে স্তন 

পান করাইতে চেষ্টা করিবে। 
হুগ্ধ। প্রক্তীর স্তনে ছুপ্ধলর্চার না হইলে সদ্য; গো :ছুগ্ধের সহিত 

অদ্ধীংশ উঞ্চজল ও অল্প মিশ্রিচূর্ণ গিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে পান 

করাইবে। 
ছুপ্ধবতী ধাত্রী। প্রস্থতীর দুগ্ধে শিশু অতি সন্বর বদ্ধিত হয়, 

এবং জরায়ু অদ্তি সত্বরই শুঞফ হইয়া থাকে। ইহাতে উভয়েরই উপকার । 

কিন্ত গ্রস্থতীর স্তনে বদি উপযুক্ত ছুপ্ধ সঞ্চার ন! হয়, তাহা হইলে ছুগ্ধবত্তী 
ধাত্রীর আঁবশ্যক। যে ধাত্রীর হুগ্ধ শিশু পান করিবে, তাহার শতীর 

পরীক্ষা করা আবগ্তক। উপদংশ, গণুমালা, ক্ষয়রোগ ইত্যাদি শোণিত-, 

গত পীড়াধুক্ত ধাত্রীর ছুপ্ধ শিশুকে কদাচ পান করিতে দিবে না। ধাত্রী 

প্রন্ুতীর সম বয়ন্কা হওয়া আবশ্যক । স্তনদয় দৃঢ় এবং ক্ৃষ্ণবর্ণ শীরাধূষ, 

হইলে তাহাতে উপযুক্ত ছুপ্ধ আছে বুঝিবে। থাত্রী উগ্র, ক্রোধান্থিতা বা ূ 

উন্মাদরোগগ্রস্থা না ভর। ধাত্রীর সন্তান ও শিশুর বয়স এক অথবা ২৩ 

মাসের ছোট বড় হইলে ক্ষতি নাই। 
স্তন্যপান | অনিয়মিত ত্তন্ত পাঁন হিরা শিশুর আমাশর ও 

ভেদ হইতে পারে, 'অতএব নিপ্মিত ছুপ্ধ পান করান একান্ত 'আব্যঠক 

আজগাম যদ লক্গমী নারিকেল্ফলান্কুবৎ। 
€(১*) 
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এক মাস বয়স পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টা অন্তর, ২ মাস পর্যন্ত ৩ ঘণ্টা অন্তর, তৎপরে 
৪ ঘণ্টা অন্তর দ্ৃগ্ধপান করান আব্্ভক। শিশু ৪ মাস হইলে তাহাকে 
রাত্রিতে একবার হুপ্ধ পান করাইয়া পৃথক শধ্যায় শরম করাইয়৷ রাখিবে। 

নিয়ম করিলে শিশু রাত্রিতে আর দছুপ্ধপান করিবে না। ইহাতে শিশুর 

্বাস্থা রক্ষ। হইবে এবং প্রস্থতীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া কুড়ী বৎসরের বুড়ী হইতে 
হইবে না। 

ছুগ্ধআব | ক্তনের দ্বপ্ধাধিক্য হুইলে বাঁ স্তনগ্রস্থীর ছিদ্র বিশেষে 
স্থিতিস্থাপকতা শক্তি অপগত হইলে অনবরত ছুগ্ধআ্রাব হইতে থাকে। 
ইহা নিবারণ করিতে হুইলে প্রশৃতীকে সল ফেট. অব ম্যাগনোসিয়ার জোলাপ 
দিবে। ভ্তনে বেলেডোন। অয়েণ্টমেণ্ট মর্ধন করিবে । 

দুগ্ধহ্থাস | অনেক প্রস্থতীর স্তনে প্রচুর হুগ্ধ হয় না ইহাতে 

বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহা নিবারণ করিতে হইলে, বাইন, কুচিয়া, 

কাঁকড়। প্রভৃতি মতস্তের ঝোল ও প্রচুর পরিমাণে গে। হুগ্ধ গ্রহ্ুতীকে খাইতে 

দিবে। স্তনে ভেরেও্ডা পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। 
থুন্কা। অধিক দগ্ধ পান করাইলে স্তনের অগ্রভাগহ্থ গ্রন্থী ফাটি! 

গিয়া ক্ষত হয়। ইহার প্রতিকার না করিলে হুদ্ধপান করান যায় না, 
কৃতরাং শিশুর জীবন সংশয় হইয়া! উঠে। থুনকা ক্ষত 'হুইবামাত্র 
মাথন ও মম মিশ্রিত প্রলেপ দিবে। অথবা গোলাপ জলে তুতিয়৷ ঘসিয়। 
পটি লাগাইবে। 

সপ্তম প্রবন্ধ | 

সন্তান পালন শিক্ষা । 

সম্তানকে উপযুক্ত পরিমাণে পালন কর! বড় সাধারণ কথা মহে। উপ- 
ুস্ত পিতামাতার সন্তান যে সর্ধবিষয়ে শিক্ষিত হুইয়৷ সমাজের উচ্চন্থান 
অধিকার করে, তাহাতে" আর সন্দেহ নাই। আবার অশিক্ষিত পিতামাতার 
অবত্ত্ে সন্তান যে প্রায়ই নষ্ট ও মুর্খ হয় তাহার প্রমাণও পর্যাপ্ত পরিমাণে 

কান্ত হওয়া গিয়া থাকে । অতএব সকল পিভানা ভার. সন্তানপালন শু 

নিষ্কগাম যদ লন্সনীর্গজভুক্ত কপিখখব€। 
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সন্তান শিক্ষা কিরূপে হয়, তাহা জানিয়া রাখা আবশ্তুক ৷. পিতা মাতাঁর' 

জান! আব্গ্তক যে, য়ে সন্তান ভবিষ্যতে তাহাদিগের একমাত্র অবলম্বন' 

হইবে, যাহার প্রতি তাহাদিগের তাবত আশা নির্ভর করিতেছে, কেবল: 

তাহাদিগের অপরিণামদর্শিতা ও তাচ্ছিল্য হেতু সেই আঁশাভরসাস্থল, 

সন্তান সংসারে, নানাবিধ ছুঃখের ' হ্ুজন করিয়া, নানাবিধ দুঃখকই ভোগ 

করিয়া হয় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করে, অথবা সংসারে মূর্খের' 
খ্যায় যোগদান করিয়া দারিদ্যরে পরিপুই্ করে। সেই জন্তই আমাদিগের, 

এ প্রস্তাব । 

শিশুসস্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যাবশ্কীয় সুত্র পূর্ব, প্রবন্ধে 
লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার পর হইতেই লিখিত হইতেছে । 

তিন বৎসর বয়স হইতে শিশু মাতার মুখে. নীতি শিক্ষা করিবে । 
এ নীতি অতি সহজ, এবং কার্য দ্বারা প্রকান্ত। শিশুকে এমন করিয়া, 

গঠিত করিবেন, যে সে যেন মাতার বাধ্য হয়।, কোন কার্য করিতে, 
কোন স্থানে যাইতে, কোন কিছু খাইতে, মাতার অনুমতির যেন অপেক্ষা 

করে। মাতা সন্তানের সম্মুখে কোন. অবৈধ কারা করিবেন না। শিশু, 

সন্তান শৈশবকালে যাহা দেখে, সর্বপ্রযত্বে তাহারই অনুকরণ করে।, 
অনেক গৃহিণী কেবল কৌতুকের বশবত্বীঁ হইয়া শিশুদিগকে কণহ শিক্ষা, 
দেন। আমরা ম্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন গৃহিণী আপন ' পৌত্রীরে কলহ, 
শিখাইয়াছিলেন, সে অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র হাত মুখ নাড়িয় হেলিয়া ছুলিয়া 
নানাবিধ গালি সংযুক্ত কলহের অভিনয় করিত। অনেক গৃহিণী আহ্লাদ: 

করিয়া শিশুকে পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেন। এই সমস্ত শিক্ষা 

পরিণামে শিশুর চরিত্র যে কতদূর দূষিত করিয়া ফেলে তাহার আর, 

ইয়ত্বা নাই।' বাল্যকালে শিশুকে শিক্ষা) দেওয়া অতি বিচক্ষণতার কার্ধ্য ৪ 

শিশুকে শিক্ষা দিলেই সে কথার বাধ্য হয়। মাতার বিনাস্থমতিতে কোন, 
কার্য করে না। | 

সত্য কথন 1--শৈশবে, বাঁলকবালিকাদিগকে সত্য কখন শিক্ষা 

দিবার এক অভি সহজ উপায় আছে। কোন গর্হিত কার্য করিয়া বালক. 
ৰালিকা যদি তাহা শ্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ক্ষমা, এবং 

অনত্য বলিলে শান্তি দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, আবশ্যক. যে, সত্য কথন হেতু 

অন্নদানাৎ.পরং দানং ন ভৃতং ন ভবিষ্যতি ॥.. 
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ক্ষমা এবং দিথ্যা হেতু এই শান্তি। তাহা হইলে বালক বালিকা শাস্তির 

প্রথদে মিথা। বলিতে সাহসী হইবে না, পরিশেষে অভ্যস্থ হইলে তখন 

শান্ত পাইলেও কি বিশেষ ক্ষতি হইলেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে সমর্থ 

বইবে না। আর বদ্দি মিথা বলিয়া শাস্তি হইতে অব্যহতি পায়, তাহ 
হইলে বালকবালিক1 কি জন্য সত্য কথা কহিবে ? 

ভয় প্রদর্শন ।_-বালক বালিকাকে শৈশব অবস্থায় কাল্পনিক ভঙ় 
প্রদর্শন করিয়া কোন কার্য সম্পাদন বড়ই অন্ায়। বাল্যকাল হইতে 

বালক বাপিকারা বে ভয়ের সঙ্গে পরিচয় করে, সে ভয়ের কথা হৃদয়ের 

সঙ্গে গাখিয়া রাখে, তাহা এ জীবনে আর ভূলিতে পারে না। ভয়ও 

জীবনে ঘুচে না । তুচ্ছ ক্রন্দন কি বায়না নিবারণের জন্য মাতা ঝ 
পরিবারবর্গ ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের জান! আবশ্তক যে, ভয় ন! 

দেখাইয়া অন্য উপায়ে উক্ত ক্রন্দনাদি অনারাসে নিবারণ করা যাইতে 

পারে। 

শিক্ষাকাঁল |-_বষ্টবর্ষ বঙ্সংক্রম হইলে বিদ্যা শিক্ষার্থ যড়্বান হওয়া 
আবখ্ক। এই সময়ে পিতামাতার সমধিক যত্ব বালক বালিকার প্রতি 

আকৃষ্ট না হইলে বিদ্যালয়গামী বালকের শারীরিক ও মানসিক অবনতি 
হইয়া পিতাণাতার শিক্ষাব্যয় অনর্থক হইবে। বালক যেমন বিদ্যা- 

লয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, সেই সঙ্গে স্দে পিতামাতার! তাহার শারীরিক 
উন্নতির জন্য ব্যায়াম এবং মানসিক উন্নতির জন্য নীতি শিক্ষা দিবেন। 

বাপিকাকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই, তৎপরিবর্তে সেই সমরে 
তাহাকে সংসারিক গৃহ +কার্যে নিযুক্ত করিবে। বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের " 

শিক্ষ। প্রণার্ী যে ভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে বালক কেবল পান 

করিয়। থাকেন, ছোট বড়, এ, বি, নি, ডি, সমূহ নামের পশ্চাতে শোভা! 

বর্ধন করিবার জন্য সদর্পে দগ্ডায়মান থাকে, পরস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষায় 
প্রকৃত শিক্ষা হয় না। সংসার নীতি, ধর্মনীতি, সম্বন্ধ ও বৈষধষিক নীতি 

যাহা সংসারে অবশ্যজ্ঞাতব্য, তাহা! বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার কোন 

সুবিধাই নাই। তজ্জন্য বালককে অন্য সময়ে উক্ত নীতি শিক্ষায় শিক্ষিত 
করা আবশ্যক। নতুবা! সেই বহু বি্দ্যালক্কত যুবক কলেজ ত্যাগ করিয়া 
যেন জাহাজী গোরা সার্চিয়া সংসারে অবতরণ করিবেন, সংসারের 

ক্রধা বৈবন্থতো রাজা আশাবৈতরণীনদী | 
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পথ মুক্ত রাখা আমার্দিগের মতে আবশ্যক । আয়াসসাধ্য অবলার মনোহরণ 

অপেক্ষা সহজে তাহারা বারাঙ্গন। সঙ্গে অধিকতর প্রবৃত্ত বলিয়াই আজিও 

সংসারে শান্তি দেখিতে পাই অন্যথা ইহাদিগের জালায় সংসারের-_সমাজের 

ঘোরতর অনিষ্ট সংসাধিত হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। বারাঙ্গন ছ্বারা 

কেবল এই উপকার মাত্র বুঝিতে পার যায়, তত্তিন্ন ইহাদিগের দ্বারা অন্ত 
কোন উপকা'র লাভের প্রত্যাশা নাই। 

বারাঙ্গনার বারাঙ্গনা বৃত্তি কেন? অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে 
গাঁরা যায়, কয়েকটি কারণে স্ত্রীলোক বাধ্য হইয়া এই ছুশ্রবৃত্তির বশীভূত 
হয়! স্বামীপ্রেমে বঞ্চিত, : বালবৈধব্য, অত্যধিক সাংসারিক ক্লেশ ও 
অত্যধিক কাম প্রবৃত্তি, প্রধানতঃ এই কারণ চতুষ্টয় হেতু স্ত্রীলোক বারাঙ্গনা 

বৃত্তি অবলম্বন করে। 

স্বামী হয়ত অপরার প্রেমে উন্মত্ত,_দিবারাত্রি ভালবাসার নিকটে 

অবস্থান, লজ্জার কথা-_যুবতী ভার্ধ্যা গৃহে রাখিয়৷ গেত্রীরূপা কোন বর্ষীয়সী 
বা যুবতীর গৃহে সুখের সাগরে সাঁতার দেওয়া, গৃহে আসিয়া ভার্যার প্রতি 

অযথা তিরস্কার, প্রহারাদি,_যুবতীর আর সহে কত? তাহার হদয় তখন 

নন্দনকানন !-_বিলাসিত।, স্বানীপ্রেম লালসা,__যুবতীজনস্থলভ প্রেমাকাজ্জা 

তাহার হৃদয়ে স্থায়ীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। তাহার সে 

বাসন পুর্ণ হয় কৈ? একে ত বাসনার বিপক্ষে মনের গতি পরিচালন, 

তাহার উপর আবার ত্ত্রীজনন্ূলত দ্বেষ।--তাহার অধিরুত স্বামী অপরে 

ভোগ করিতেছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে এ যাতনা অসহা। যুবতী সেই অসহা 
যাতনা ভোগ করিতেছে, ইহাতেও স্বামী মহাশয়ের ক্ষান্তি নাই, তিনি 
সেই মর্মাহত যুবতীভার্ধ্যাকে অন্যায় অত্যাচারে পীড়ন করিলেন, প্রহার 
করিলেন, যন্ত্রণার একশেষ দিলেন। যুবতীর তখন বুদ্ধি পরিপক্কতা প্রাঞ্চ 
হয় নাই, তাই কঅভাগিনী. সুখের আশায়,-এই যন্ত্রণার হাত হইতে 

অব্যাহতি পাইবার জন্য নিবুদ্ধিতার বশবর্তি হইয়া নিজের সর্বনাশ করিল। 
বাঁলবিধবা, “বৃদ্ধের তরণীভাধ্যা, ইহারাও সময় সময় বুদ্ধির বিপাকে 

বারাঙগন| বৃত্তি অবলম্বন করে যাহারা বাল্যকালে বিধব! হয়, তাহাদিগের 

প্রতি হিন্দুশান্্র যে শোঁচনীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বালবিধবাঁগণ 
বড়ই যন্ত্র! পায়। সপ্তম কি অষ্টম বন্মীয়া বালিক1 বিধবা হুইল। জানে 

যদেব চেতস্ুতদেব কন্ম ব এব লোক স এব ধর্ম | 
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না তাহারা সংসার, জানেনা তাহারা সমাজ, তাহাদিগের উপরই অসীম 

অত্যাচার । বালিকা আলুলিত কেশা, তাঁশুল, দ্পরিষ্কৃত শয্যা, মত্স্তমাঁংস আহার, 

মাস, তৈল, অলঙ্কার ব্যবহারে বঞ্চিতা, বালিক-_-কারণ খুঁজিয়া পায় না। 

সমবয়স্কা সকলেই সুপরিচ্ছন্ন বন্ত্ীলঙ্কার পরিধান করে, মৎস্যমাংস আহার 
করে, গম্ধতৈলে কেশদাম সিক্ত ও কবরী বন্ধন করে, বালিকা তবে কেন 

যে এ সকল হইতে বঞ্চিতা, তাহ! বুঝিল না। ছুই বেলা সামান্ত উপকরণে 
অন্নমাত্র খাইতে পার না, মাসে মাসে উপবাস,-বালিক! অতিকষ্টে সঙ্থ 

করিল। বালিকার শুক্ষমুখ দেখিয়৷ মাতা রোদন করেন, পিতা দীর্ঘনিশ্বীস 

ত্যাগ্ন করেন, প্রতিবেশীরা কানাকানি “করে,__সুখরারা মুখ ফুটিয়া বলে, 
বালিকার মত হতভাগিনী আর দ্বিতীয় নাই। তখনও বালিকা বুঝে না, 
সে হতভাগিনী কেন। ক্রমে বয়স হইল, হৃদয়ক্ষেত্রের অন্কুরিত বৃত্তিগুলি 
ক্রমে ক্রমে ফলপুষ্পে শোভিত হইল, তখন যুবতী দেখিল, এই স্থুথ উপ- 
ভোগ .করিবার কেহ নাই। এত কষ্টে যুবতী মানসকাননে কত সুগন্ধী 
ফুল ফুটাইয়াছে, কত প্রেমের শ্রোতন্বতী প্রবাহিত করিয়াছে, স্নেহ প্রণয়ের 
কুঞ্জ বাটিক! নিশ্াণ করিয়াছে, এখন এ ফুলের হুমধুর গন্ধ কাহার মনোহরণ! 
করিবে? এ ফুলের মাল! কাহার গলায় পরাবে? একুঞ্জে কাহাকে বসা- 
ইবে? যুবতীর ৬খন নয়ন জল. দেখা দিল। যে বড় বুদ্ধিমতী,_-যাহার 
শিক্ষার্ডরু দক্ষ, সে হৃদয়ের পুণ্পৌদ্যান হৃদয়েই শুকাইল,__-নয়নের জল আর 
নিবিল না। মনের বৃত্তি তখন ধর্খের দিকে পরিচালিত করিল । বিধবা যুবতী 
বিষাদপ্রতিমা সাজিয়া ব্রত নিয়ম করিয়া উৎকট ব্রন্ষচর্যয. ব্রতের উদ্যাপন 

করিল। আর যাহার বুদ্ধির গভীরত। নাই, চিত্তবৃত্তি দমন করা যাহার 

ক্ষমতাতীত, দে সম্মুখে দেখিল দিব্য সুখের পথ প্রশস্ত ।. একজন গিয়াছে. 
ক্ষতি কি? আর একজনকে দেখিয়৷ শুনিয়া মনের মত করিয়া তাহাকেই 
এই কুম্ুমদামে সাজাইব। তাহাকেই এই হ্থায় কুঞ্জে বসাইব। এই 

ভাবিয়া-_সে "নয়নের জল নিবারণ করিয়া এই মহা অগ্নিতে »স্প প্রদান 
করিল। আজীবন জলির ৪ ত্রাহি করিয়া_-পাপের ফল 
ভোগ করিতে লাগিল। 

বৃদ্ধের তরুণী ভাঁধ্যা! যে যুবতীর “শিক্ষার মুল দৃঢ়, স্বীমীপদ যাহার, 
_ ইহপরকালের সার বন্ত বলিয়া বিশ্বীস, স্বামীদেবা ও স্বয়ং ভ্েলোকচ 

_ জিহ্বাটলতি দীরন্ত, পাদষ্টলতি হন্তিনঃ। 
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তিনি কোন উপকারই করিভে পারিবেন না। সংসার সম্বন্ধে একজন 
নিরক্ষর ঘোষনন্দনের যেটুকু বহুদর্শিতা আছে, এম, এ, উপাধিধারীর 

তাহার শত ভাগের এক ভাগও আছে কি না সনেহ। সেইনন্য বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার সহিত সংসর শিক্ষার সুবিধান করা অবশ্য কর্তব্য । বালিকাকে 

মাত সংসার চিনাইবেন। : সংসারে কি কি কার্য করিতে হয়, রদ্ধন, 
পরিবেশন, সন্বন্ধানুসারে ব্যবহার, দাস দাসীর সহিত ব্যবহার, এ সকলই 

মাতা কন্তাকে শিখ দিবেন। বিবাহ হইলে, ম্বামীগৃহে গিয়া কিরূপে 

সংসারে গৃহিণী হইবে, কিরুপে স্বামীপুত্রকে সুখী করিবে, সে সব কথা 

কন্তাকে শিখাইয়া দিবার ভার মাতার উপর। মাতাপিতা যথানিয়মে 

পুত্রকন্তাকে এই সকল শিক্ষা দিবার দাঁয়ী। প্রধানতঃ পিতা পুত্রের প্রতি 
এবং মাতা কন্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন । 

ংসর্গ ।_-বালক যাহাতে সচ্চরিত্র বালকগণের সহিত এবং কনা 
যাহাতে সচ্চরিত্রা বাঁলিকাগণের সহিত মিশিতে পারে, তাহাই করা 

কর্তব্য। কেনন৷, বাল্যকালে কুসংসর্গে পড়িয়া, অনেক বালকবালিক চরিত্র 

দূষিত করিয়া ফেলে। অতএব পিতামাতা সন্তানের প্রতি বিশেষ তীক্ষু 

দৃষ্টি রাখিবেন। সন্তানের উন্নতি অবনতি অনেকাংশে সংসর্গের অবস্থা- 

নুসারে নির্ভর করে। ২ত্বসর্গের যেমন হুন্দর ফল, অসৎসংসর্গে তেমনই 

কুফল লাভ স্বতঃসিদ্ধ। অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া অতি আবশ্াক । 

স্বাস্থ্যরক্ষা |-_-সস্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আহারাদি 
ব্যবস্থা করিবেন। হুষ্ট বালকেরা গাছে গাছে পেয়ারা, আম চুরি করিয়া 

খাইয়া অস্ুস্থ হইল, হয়ত বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গিয়া, হস্ত পদাদি ভাঙ্গিয! 

ফেলিল, অধিকক্ষণ জলে সন্তরণ দিয় জর করিয়া বসিল,-অপরিমিত 

কদর্য আহারে উদরাময় হইল, এ সকল কেবল পিতামাতার তাচ্ছিলোর 
ফল-ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পুত্রের ব্যবহারের উপর পিতা৷ অসন্তষ্ট হইয়া, প্রায়ই 
সন্তানের ও অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করেন বিস্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার 

দোষেই-_তাহার ' তাচ্ছিল্যেই সন্তানের এই অবনতি এবং তাহার এই 
মনস্তাঁপ, তাহ। একবারও বিবেচনা করেন না। 

বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া, অধিকতর অর্থ ব্যয় 'করিলে বা সন্তানকে 

বন্দর. সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত করিলেই যে পিতার কর্তব্য কার্ধ্য নির্বাহিত 

বিদ্যা কামছুঘাধেনুং সম্তোষে। নন্দনং বনং। 
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হইল, তাহা নহে। পিতা ছায়ার ন্যা্ সন্তানের অনুবর্তন করিরা, তাহার 
মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন। মাত! 

কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, সংসাঁরশিক্ষায় এমন শিক্ষা দিবেন যে, বিবাহের পর 

কন্যার আর কোন বিষয়ে অজ্ঞতা পরিলক্ষিত না হয়। কন্যা সংসারক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয়াই, তাহার চিরপরিচিত গৃহের ন্যায়-_তাহার গৃহ দ্বার তিনি 

দেখিয়া লইবেন। শিক্ষিত বালিকাকে স্বামীগৃহে গিয়া আর কলাবউ সাজিয়। 

থাকিতে হইবে না । পিতা মাতার শিক্ষিত সন্তান সংসারী হইয়া, সংসারে প্রীতির 

রাজ্য স্থাপন করিয়া থাকেন । 

অষ্টম প্রবন্ধ । 
বারাঙগন। | 

,  বারাঙ্গনার নাম উচ্চারণ করিলেই, মনোমধো দ্বণার উদ্রেক হয়। 

জগতের স্থুখের বতগুলি বিদ্ব আছে, তন্মধ্যে বারাঙ্ষনাই প্রধান । জগতে 

বতগুলি পাপন্থান আছে, বারাঙ্গদাগৃহ তন্মধ্যে প্রধান। সংসার-উদ্যানের 

ইহারাই বিবলতা,-ন্থস্থানের ইহারাই মরিচীক1,__পাপক্ষেত্রের ইহারাই 
সতেজ কণ্টক, বারাঙ্গনাগৃহ পাপরাজ্যের প্রধান লীলাভূমী। জগতের 
ষত বিস্ন, যত : অত্যাচার, ষত পাঁপ তৎসমস্তের ইহারাই কেন্দ্রিভূতা । ইহাদ্দিগের 

দ্বারাই পাপস্রোতে ধরণী ভাদমান। ইহাদিগকে সংসার হইতে দুর করিবার 
কি কোন উপায় নাই? 

ইহাঁদিগকে সংসার হইতে দূর করিবার পূর্বে বিবেচনা করা উচিত, 
হহাদিগের দ্বারা সংপারের কি কোন উপকার নাই? অন্যে যাই বলুন, 

ইহার্দিগের দ্বারা সংসার পাপত্রোতে ভাসমান হইলেও, আমরা একটু 

উপকার দেখিতে পাই। সমাজের যে সমস্ত উশৃঙ্খল “যুবক সংসারকে 

পদদলিত করিতে চায়, সংসারে যে সমস্ত কণ্টক উর্ধরধর্মক্ষেত্রে কণ্টক 
বীজ রোপণ করিতে প্রয়্াসী, যে সমস্ত দুশ্চরিত্র যুবক স্বীয় পাণব প্রবৃত্তির 
পরিচানার্থ ভত্রপরিবারের প্রতি লক্ষ্য করিতে কুঠিত হয় না, তাহাদিগের 
জন্য,_-তাহাদিগের প্রকৃতির দমনার্থ অনায়াসলভ্য. এরূপ একট প্রশস্ত 

.. ঘএব তাতিঃ সএব পুক্রো৷ এব গোহা। সএব বোধঃ | 
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নাথের দেনা এক বলিয়া যে 'জানে, সে সেই বৃদ্ধন্থামীর সেবাঙ্ধ 

জীবমপাত করিতে পারে। যৌবনেয় তাবৎ হ্বীত্বির তাঘৎ আঁশাভরমা 
অতলজলে নিক্ষেপ করিয়া এই মহাব্রত ধারণ করে। আর যাহাদিগেত্ 

শিক্ষা নাই, শিক্ষ-দিরার কেহ নাই, প্রলোভন প্রদর্শনের অনেকে 

আছে, তাহাদ্দের কপালই পুড়িয়া যাঁর, সেই হতভাগিনীরাই এই সর্ধনাঁশ, 
করিয়া থাকে। 

নীচঙগাতিয়া যুবতীরা অত্যধিক সাংসারিক ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইবার 

জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। একটু স্ন্দরী যুবতী, যাহার স্বানী ব 

পিতা অনেক গুলি পরিবার লইয়া বিব্রত্ত, সামান্য আয়, প্রতিদিন হয় ত 

অন্ের সংস্থান হয় না। সেই সমস্ত গৃহস্থের যুবতীর প্রতিবেশিনী গ্তপস্থিনী” 

দিগের কুহকে পড়িয়া প্রথমে সামান্য অথের জন্য প্রতিবেশী কুচরিত্র 
দিগের বাঁসনা পিদ্ধ করে, পরিশেবে লোভের . বশবন্তীঁ হইয়া গৃহত্যাঁগিনী 
হয়। | 

আঁর যে সমস্ত হতভাঁগিনীদিগের কুলগ্নে জন্ম, কামপ্রবৃত্তির গ্রতি- 

ক্কৃতিম্ববূপ হইয়া ধাঁহারা জন্মগ্রহণ করে, প্রভূত ধনের অধিকারিণী, 

বিদ্বান শ্রীমান ও খুবক স্বমী কর্তৃক নিতা নিত্য সেবিত হইয়াও ভাহা- 

দিগের ছুপ্রবৃত্তি দমিত হয় নাঁ। তাহার কেবল এ পাপকার্ধোর জনাই 
অতুল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া--পবিত্র স্বামীর প্রেম তুচ্ছ করিয়া কুলের 

ধবজ! উড়াইয়। থাকে । তাহাদিগের জন্য বিধাতা কোন্ নরক যে ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, তাহ! জানিতে বাঁসনা হয়। 

এই সমস্ত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পাপিনীযা সুরূপ, 

বিদ্বান, ধনবান এবং পর্বগুণালঙ্কত স্বামী পরত্যাগ করিয়া অতিকদা- 
কার ইতর লোকের সঙ্গে বা স্বীয় স্বপ্লবেতনভোগী ভৃতোর সঙ্গে সঙ্গ 
করিয়া থকে । ইহীর ভুরি প্রমাণ সর্বত্র পরিদৃ্ হয়। ফলতঃ পুর্বোক্ 

কারণের ক্ষর্ষা, আছে কিন্তু এই পাপের আর নিস্তার নাই, ক্ষমা নাই 1 
সকর্পণ সমান্সেই ছুই শ্রেণীর বেশা দেখিতে পাওয়া যাঁর়। সাধারণ ও 

গোপন। যাহারা প্রকাশ্াস্থানে নির্দিষ্টগৃহে থাকিয়া প্রকাপ্যভাবে 

ুষ্ার্ধ্য সমাধা করে, পূর্ব স্বামী বা পিতার কোন সংস্রব রাখে না, তাহা। 

_সাধারণ। আর. যাহারা গৃহে থাকিয়া সধবা কি বিধবা অবস্থায়. হুফর্ধ্য 

চক্রবঙু পরিবর্তন্তে ছুঃখানি চ ন্থখানি চা... 
0০১৯) ০ এ ক এডিবি শা 
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সাধন করে, গোপনভাবে যাহারা পাঁপ-বালনা চরিতার্থ করে, তাছারা 

আরশ ভয়ানক । প্রকাশ্যভাবে যাহারা ছুষ্ষাধ্য করে তাহাদিগের 

প্রকৃতি সকলেই জানে এবং তাহাদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইধার 
উপায়ও হইতে পারে, কিন্তু এই বিষকুস্তপয়োমুখ গৃহ্টেকীদিগকে বিশ্বা 
করিবার উপায় নাই, জাঁনিবার উপাক্প নাই, প্রভেদ করিবার উপায় নাই, 
চিনিবার উপায় নাই। 

থে সমস্ত বিধবা স্বামী বা পিতৃগৃহে অরস্থান করিয়া ছুক্ার্য করে, 
শাহাদিগের দ্বারাই অধিকতর জ্রণহত্যা হয়। আর যে সমস্ত হতভাগিনী 
ত্বামী বর্ভডমানে এই ছুশ্রবৃত্তি চারিতাথ” করে, তাহাদিগের দ্বারা কি বিষমন্র 
ফল্গ উপ্ত হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য একটি সানান্য সত্যঘটনা নিয়ে উপা- 
হরণ দিভেছি। 

ডাক্তার হার্ট, বলেন, ফ্রান্সে এক যুবতী জমজ সন্তান প্রসৰ করেন। 
'ভাহার মধ্যে একট প্রকুত্যান্থরূপ শ্বেতবর্ণণ অপরটি অতি গাঢ় কৃষ্ণকবর্ণ। 
প্রহ্থতিকে পিজ্ঞাসা করিয়। শেবে জানিতে পার! যায় যে, স্বামীসঙ্গের 
তল্পক্ষণ পরেই একজন কাফি বলপুর্বক তাহাতে 'উপরত হয়। এই 
উদাহরণটি বিচক্ষণতার সহিত চিস্তা করিরা দেখিলে ইহার মহদনিষ্টের 
বিষ হৃদয়গ্গম' হইবে । | | 

- পিতামাতার বুধিবৃত্বি, আক্কতি, এবং সদগ,ণাঁদি সন্তানের শরীরে 
সঞ্চারিত হয়। "যে পিতা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধীর, তাঁহার সম্ভান' প্রা্ই 
উত্ত গুণসম্পন্ন হয়। উন্মাদ বা কুষ্ঠরোগাত্রীস্ত পিতার সম্ভান তত্তাঁবাপন্ন 
হয়। এমত স্থলে কোন মেধাবী, বুদ্ধিমান, শ্রীমান ও ধীর, ব্যক্তির স্ত্রী 

যদি কামপরতন্ত্র হইয়া কোন নির্ষোধ, বৃষ্ণকায় অন্তজের সঙ্গ করেন এবং 
তাহাতে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহ! হইলে যে নির্ব্বোধ, কষা ও অতি কদা- 
কার সন্তান জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? যদি সম্তান হয়, তবে সে পুল্প 

মুর্খ ও নির্বোধ হইয়া পিতামাতার কোন কার্ষ্ আসিল না, কন্তা হইল 
ষপ্ি, তাহা হইলে কৃষ্ণঙ্গী, অতি কদাকারা, নির্বোধ কন্যাকে পাত্স্থ করিতে 

পিতার সর্বনাশ হইল। এইরূপে বংশনাশ পর্যাস্ত হইতে পারে। তাই, 
পূর্বে বলিয়াছি, প্রকাশ্য বারাঙগন! অপেক্ষা ইহার! ভয়ানক । | 

নীচজাতিগ্া ছুশ্চরিত্রারা বৈষ্ঞব-সম্প্রদান্সে মিশিক্জা সমাজের অনেক্ক 

খন্যানত্তরং ছুঃখং ছুংখস্যানভ্তরং জুখং | 
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ছিতসাধন করিতেছে ।  প্রকাগ্ত বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া তাহারা ফে 
এক এক জন পুরুষের উপভোগ্যা হইয়া! সাজের বাহিরে অবস্থান করে» 

তাহা সমাজের উন্নতি ভিন্ন অব্মতির পরিচায়ক নহে। কেবল হঃখের 

বিষয়, মহাত্মা, চৈতন্ত-প্রবর্তিত ধর্মে কতকগুলি দুশ্রিত্র ভণ্ড নেড়ীঃ 
নেড়ির দল মিশিয়া ধন্্নটকে পর্যন্ত ঘ্বণ। করিনা তুলিয়াছে। বৈষ্ণব 

ধর্মের কথা মনে হইলেই সেই পবিভ্র ধর্মের মনোহর বাক্যগুলি শ্থৃতিপথেঃ 
পতিত ন! হইয়া, কেবল বৈষঞ্তর সম্প্রদায়ের জঘন্য চরিত্রের কথাই সাধা- 

রণের মনে উদ্দিত হয়, সেই জন্যই সাধারণের, _তগ্প্রতি দৃ্বি বা সহানুভূতি, 
দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 

অতঃপর প্রকাশ্য বেশ্যাদিগে র্ আভ্যস্তরিক চিত্র প্রদর্শন করিতে অগ্রসর; 

হওয়া যাইতেছে । 

জগতে যতগুলি উপার্জনের পঞ্চ আছে, বেশ্যাবৃত্ত সে সমস্তের নিয়ে ॥ 

যে সভীত্বরত্ব সমাজের, ধর্মের এবং ইহ-পরকালের সারবস্ত, সেই সভীদ্ক 

বিক্রয়ের ব্যবস! যাহার! অবলম্বন করে, তুচ্ছ -উদ্ররান্নের জন্য বা ছুশ্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিবার জন্য সানান্ত অর্থে যাহারা সতীত্ব বিক্রম করে, তাহা- 
দিগের স্তায় হতভাগিনী জগতে আর দ্বিতীয় নাঁই। 

. শ্রকান্ত বেশ্যার আবার ছুইটী, শ্রেণী। - এক শ্রেণী স্বয়ং কোন নির্দিষ্ট 
গুহে অবস্থান করিয়া স্বেচ্ছান্ুসারে পাপানুষ্ঠান করে এবং সেই পাঁপার্জিত. 

অর্থ নিজে ভোগ করে আর এক শ্রেণীর পঁ অর্থে কোন অধিকার থাকে, 

লা, .এবং পাঁপকার্যে অনুরক্তি কি বিরক্তি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকে 
নাঁ। এক একজন বৃদ্ধ! ছুই তিনটি বা ততোধিক বাঁলিক। ক্রয় করিম 

তাহাদিগের, দ্বারা অথোপাজ্জন করে । ইহারা সেই বৃদ্ধার অভিমতে, 
পরিচালিত এবং তাহার ছারাই প্রতিপালিত হয়.। সে সমস্ত হতভাগিনী 
পীড়াগ্রন্ত হুইয়। বা বিরক্তিহেতু, পাঁপকর্মে একদিন মান্রও অবকাশ 
প্রার্থনা করে, বুদ্ধা পিশাচিনী তাহাতে কখনই সম্মতি দিতে গ্রস্তত হয় না। 
ইহার। কগ্া, সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্তা বেশ্যার্দিগকেও বলপুর্বক অথো পার্জন্, 
করিতে বাধ্য করে। এই সমস্ত পিশাচিনীদিগের হৃদয়ে দগাধর্মের .লেশ- 

মাত্রও. নাই। বালিকাদদিগকেও অস্ব(ভাবিক উপাঁয়ে পাঁপকাধ্য করাইয়া 

তাহার শরীর চিরদিনের মত রুগ্ন ও. ব্যাণিগ্রস্ত করিয়া গ্রতিনিবৃত্তি হয় 

ভীমস্যা্পি রণে ভঙ্গে মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। 
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না। যতদিন তাহার উত্থানশক্তি থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তন্দারা পাপকার্ধ্য 

করাইয়। অর্থনংগ্রহ করিতে কুঠিত হয় না। ইহারা বে সমস্ত অত্যাচার 

করে, তাহা গুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে সমস্ত যুবক কুবুদ্ধির বশবর্তী 
হইর| ইহাদিগের খর্পরে পতিত হয়, ইহার! তাহাদের যথাপর্ধন্ব কৌশলে 
আত্মসাৎ করিয়া পথের ভিখারী করিয়া ছাঁড়ে। কলিকাতার ধনী-সম্তা- 

নেরা এই কুহকে পড়িয়া যথাসর্বস্ব ন্ট করেন। যদি কোন নুতন ব্যক্তি 
ইহাদিগের গৃহে গমন করে, তাহা হইলে নানা উপায়ে তাহাকে 

প্রলোভিত করিয়া অধিক অর্থ উপাঞ্জনের জন্য কৌশল বিপ্তার করে। 

এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই কৌশল :জাল ব্যর্থ হইলে অন্য লোক 
সারা বলপুর্বক অথবা মদ্য পান করাইয়। অচৈতন্য হইলে তাহার বস্ত্রাদি 
প্যন্ত অপহরণ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। ইহাদিগের এমনই মোহিনীশক্তি 
যে, একবাত্ধ ইহাদিগের কবলে পতিত .হইলে আর উদ্ধারের উপার 
থাকে না। 

প্রবৃত্তির প্রতিকুলে বাহ্যিক ভাব প্রকাশ করা বড় বিষম কথা। এমন 

দ্বণিত কার্ধাও আর দ্বিতীয় নাই। নিতা নুতন ব্যক্তির নিকটে লজ্জাশীলতা 
ত দুরের কথা, একেবাবে চিরপরিচিতের ন্তার যেন কতই ভালবাসা, 
কতই জানা-স্চনা, কতই আত্মিয়ত ভাব গ্রকাশ করা যে কতদুর নীচ অন্তঃ- 
করণের চিহ্ন, তাহ চিন্ত। করিতেও বিস্ময় জম্মে। আবার যে হতভাগ্যগণ ভদ্র- 
ভার মস্তকে পদ্দাধাত করিয়া-_-লজ্জী, মান, সন্ত্রম ত্যাগ করিয়া বারাঙ্গন। 

গৃহে গমন করে, তাহাদিগের প্রবুত্তিকে ধন্যবাদ | 

বারাঙ্গমার গৃহে প্রতিনিয়ত যে কত কত বিভত্ন্ত রসের অবতারণা হই- 
তেছে,_-কত ভয়ানক ভয়ানক অকাধ্য দিবানিশি সাধিত হইতেছে, কত 
দাঞ্গাহাঙ্গামা, জাল ভুয়াচুরী হইতেছে--আবার কত -দ্রপরিবারের সর্বনাশ 
হইতেছে,-তাহার আর ইয়ত্বা নাই। ইহাদিগের কুহকে পড়িয়া কত মাত। 
পুলের জন্য,_-কত যুবতী স্বামীর 'জন্য দিবানিশি নয়নজলে ভাপিতেছেন 
কত ধনাঢ্য সপ্তান অপরিমিত ধন সামান্য দিনে নষ্ট করিয়া পথের ভিখারী 
সাজিত্তেছেন; তাহা কে গণন! করে? ] | 

বারাঙ্গনা গমনের ফল ।-_-বারাঙ্গনাগমনে যে কেবল অর্থনাশ 
এবং শীনমর্ধ্যাদার হালি হয়, তাহা নহে। ইহাতে কয়েকটি দুশ্চিকিৎস্য 

| পিতা রক্ষিত কৌমারে ভর্তা রক্ষিত যৌবনে । 
00) | | 
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রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বঙ্গযুবকণণ যে ক্রমশই রুপ এবং ছূর্বল 
হইতেছেন, অল্লাযু ও হীনতেজ :হইতেছেন, বারাঙ্গনাগমন তাহার অন্যতম 
কারণ। যে সকল ছুশ্চিকিৎস্য রোগে বঙ্গবাসী পীড়িত হইতেছেন, তাহাতে 

এরূপ বিবেচনা কর! অন্যায় নহে 'যে, অতি অন্প দিনের মধ্যেই বদেশ 
উৎসন্ন হইবে-_নিরোগী দীর্ঘজীবী কেহ থাকিবে না ।' | 

যে কয়েকটি রোগ বারাঙ্গনাগমনে স্বতঃই উৎপন্ন হয়, রি 
প্রমেহ, শুক্রতারল্য, পাথরী, বাত, মজ্জাগত জর, রক্তবিকৃতি, মুদরবৃদ্ধি ও ঘুর্ণি 
তন্মধ্যে প্রধান । 

উপদংশ ।--এক ক্ষেত্রে অধিকতর এবং বিবিধ প্রকার বীর্য্য গান 
হওয়ায় এই রোগের উৎপত্তি। এইজন্যই বারাঙ্গনা ভিন্ন এক স্বামীতে 
যাহারা উপরত হয়, তাহাদিগকে এ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখ যায় 
না। বীর্ষেযর ধর্মই বিষাক্ততা। কেবল একস্বানে এক প্রকার- বীর্য? 

বারম্বার সংলগ্ন হইলে তাহা প্রাকৃতিক বিধানানুর্সারে সহা হইয়া যায়। 

কিন্ত, নানাবিধ ধর্মাত্রান্ত বিবাক্ত বীর্য এক স্থানে বারঘ্বার সংলগ্র হইলে 
এবং অত্যধিক ঘর্ষণ প্রাপ্ত হইলে এই রোগ সধশরিত হয়! এই 

বিষ এতাদৃশ উগ্র যে উপদংশাক্রাস্ত রমণীতে উপরত: হইলেই এই 
রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। বারাঙ্গনাদিগের যেমন ম্বতঃই স্বীয় কারোর 
ফলম্বরূপ এই রোগ জন্মে, পুরুষের তাহা! হইবার সম্ভাবনা নাই। এই 
রোগে রুগ্না কোন স্ত্রীর সহিত ব্যবহার না করিলে গীড়িভ ০৪৮ কোন 

আশঙ্কা নাই। 

উপদংশ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রাথমিক, কারি ও সংক্রা- 
মক। যে উপদংশ সাক্ষাৎ-সন্বদ্ধে সঞ্চারিত হয়, অর্থাৎ উক্ত রোগে 

পীড়িতার সংসর্গে যে রোগ সংক্রমিত হয়, তাহাঁকে প্রাথমিক উপদংশ বলে। 

একবার ক্ষতাদি শুফ হইয়া কিছুদিন পরে আবার যে-ক্ষত হয়, তাঁহাকে 

ছৌকালিক উপদংশ বলে। আর যে উপদংশ পুরুষান্ুক্রমে লাজিনিত হয়, 

তাহাকে সংক্রামক উপদংশ কহে। 
প্রাথমিক উপদংশ ।--প্রক্কত প্রাথমিক উপদং! ংশের লক্ষণ এক- 

দিনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। প্রথমে জননেন্দ্রিয়েরে অগ্রভাগে যে 

কোন অংশের স্থান বিশেষ রক্তাভ হয়। শরে দ্বিতীয়. ও তৃভীয় দিনে 

পুত্রস্ত স্থবিরে কালে স্্রিয় নাস্তি স্বত্্রতা। 
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সেই স্থানে ক্ষুদ্র একটা ব্রণ জন্মে, চতুর্থ ও পঞ্চমদিনে সেই ব্রণটি ক্ত্রুূপে 

পরিণত হইয়া দিন দিন বর্দিত হইতে থাকে । .উপদংশের বিষ একবার 
দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে আর আরোগ্য হইবার আশা থাকে না। 

আমুর্কেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, এই বিষ নিম্নতর সপ্তমপুর্ষ পর্যন্ত 
সংক্রমিত হইতে পারে। 

উপদংশের ক্ষত এন শীগ্র বৃদ্ধি পায় যে, তাহাতে মুষ্কচ্ছেদ পর্যন্ত হইয়! 
থাকে ॥ এই দ্বৃণিত গীড়ার প্রথম আক্রমণে সকলে লজ্জার জন্য প্রকাশ 

করিতে কুষ্ঠিত হন। শেষে যখন গুরুতর হইয়া দাড়ায়, তখন অগত্যা 

প্রকাশ করেন। কিন্ত সে সময় গীড়ার এতদূর বৃদ্ধি যে, আরোগ্য লাভ 
করিতে বিশেষ সময় লাগে, স্ৃতরাং রোগীকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে 
হয়। 

পূর্ববকালে সাধারণ লোকের সংস্কার ছিল যে, পারদ ব্যবহার ব্যতীত 

এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায্নাস্তব নাই। এই ভ্রম বদ্ধমূল 
থাকায় রোগী কাচা পারদ ব্যবহার করিয়া জন্মের মত শুরীর নষ্ট করি- 

তেন। পারদ ব্যবহার দ্বারা এই রোগ হইতে আশু মুক্তি লাঁভ কর! যায় 

সত্য, কিন্ত অল্প দিন পরেই সর্বাঙ্গে পারদ নির্গত হয়। শরীরে ক্ষত সহজে 

শুদ্ধ হয় না। অনেকে পারদ ব্যবহারে উপদংশ হইতে অব্যাহতি পাইয়। 
পরিশেষে সর্বাঙ্গে পারদ নির্গত হওয়ায় সেই ক্ষতের যন্ত্রণায় মৃতু।মুখে 
নিপতিত হুন। . কেহ বা রোগের অসন্থ যন্ত্রণায় আত্মহত্যা :পধ্যস্ত করিয়! 
থাকেন। 

একবারে যাহার শরীরে এই বিষ গুবেশ করে, তাহার শরীরের শোনিত 
চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়! যায়। র 

. প্রাথমিক উপদংশের সময় ক্গত সর্বদা পরিফার -রাখা আবক ৷ 

পল্লীগ্রামে যে সমস্ত পাঁরদবিহীন ওধধ আছে, তাহাই ব্যবহার কর্তব্য. 
অশ্্রতি আমেরিকা হইতে আবিষ্কৃত এবং বিশেষ প্রকারে পরীক্ষিত 
“আইডোফত্্ম” নামক ওষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। এই" থে পাদ নাই. 

অর্বদেশীয় চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে যে, এক্ষণে উক্ত নিটিঃ একমাত্র 

এই রোগের মহৌষধ । 

'দ্বোকালিন উপদংশ 1__গ্রাথমিক উপদংশ সংক্রমিত মাত্রে কোন 
জিডির নিট 

-মন্স্তেকং বচন্তেকং কর্মণ্যেকং মহাতনাঁং। 
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শুষধ দ্বারা আশু আরোগ্যলাভ করিলে উপদংশ বিষ শরীর মধ্যে থাকিয়। 

ঘায়। এই বিষের এমন ধর্ম যে, শৌণিতের সহিত মিশ্রিত হইলেই উহা নষ্ট 
করিয়া ফেলে এবং গাত্রের ষে কোন স্থানে ক্ষত হয়। অতএব প্রাথমিক 

উপদংশে গীড়িত হইলে, যাহাতে উপদংশের বিষ অপগত হইয়! ক্ষত শুদ্ধ হয়, 
সেই রূপ ওষধ ব্যবহার করা কর্তব্য । অন্ততঃ উপদংশ হইতে আঁরোগ্যলাভ 
করিয়। কিছুদিন শোঁণিত-সংশোধক ওঁষধ নিয়মিত ব্যবহার এবং সর্বদা শীত 

ও উষ্ণ হইতে দেহকে সাবধানে রাখা কর্তব্য । 

দ্বোকালিক উপদংশ সঞ্চারিত হইতেই শ্ত্রীপংসর্গ, দিবানিদ্রা, অধিক 

শ্রম, রাত্রিলাগরণ্ বন্ধ করিবে। শোণিত-পরিশোধক :ওষধধ ব্যবহায 
করিবে, লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করিবে, এবং কোষ্ঠ পরিষ্ণার 
রাখিবে। 

ক্রামক উপদংশ ।--পিতা কি মাতার উপদংশ রোগ থাকিলে 
সন্তানের রক্তও দুষিত হয়। পিতার উপদংশবিষ-মিশ্রিত বীর্ষে জন্মগ্রহণ 
করিলে সন্তানও উক্ত পড়ায় গীড়িত হয়, রোগাক্রান্ত পিতামাতার সন্তান 

গর্ভেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যদি ভূমিষ্ঠ হয়। তাহ! হইলে তাহার শরীর 
রুগ্ন এবং পরমাধু অতি অল্প হয়, যতদিন সেই সন্তান জীবিত থাকে, তত 

দিন তাহাকে রোগ ভোগ করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে গাজ্রে পারদের চিহ্ন 

লক্ষিত হয়। এমন কি ক্ষতশরীরেই ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃত্যুযুখে পতিত 
হইয়া থাকে । ছুঃখের বিসয় যে, ব্যাধিতে এতদূর অনিষ্ট করে, বঙ্গযুবক 
সামান্ত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া নিজের ও নিজের বংশের 

এই ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করেন। প্রথমে সুখের আশায় বারাঙগনালয়ে ্ ী 

এই দুঃখের বোঝ! মাথার বহিক। গৃহে আনেন । 

আঁমাদিগের দেশের সংস্কার আছে, উপদংশগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত 

গাত্রমার্জনী ব্যবহার করিলে, তাহার ভুক্তাবশিই্ দ্রব্য আহার করিলে, 

পরিধের বস্ত্র পরিধান করিলে, এমন কি তাহার বাস স্পর্শ করিলে এই 

সংক্রামক রোগে পীড়িত হইতে হয়। গাত্রমার্জনীপিষ্ট পারদবিষ 
শাত্রমার্জনীর সঙ্গে সংলগ্র হওয়ায় তাঁহ। ব্যবহার করিগে পারদবিষ 

শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্ত তাহাতে অনেক স্থানিক উপদংশ 

হইবার সম্তাবন। থাকে না। অনেক সুশীল শান্ত বালক গোপনে বারাঙ্গনা 

মনস্যনঘচস্যন্যৎ কম্মণ্যন্থান্দরা তুনাং 
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গৃহ হইতে এই রোগ কিনিয়৷ আনেন এবং প্রকাশ হইলে কোন নামজাদা ' 
উক্ত রোগগ্রস্তের নাম করিয়া বলেন, অমুক ব্যক্তির গাত্রমার্জদনী কি. তথাবিধ 
কোন দ্রব্য ব্যবহার করিয়! এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে । গ্ররুত প্রস্তাবে 
জান! আবশ্তক যে, উহাতে শারীরিক অসুস্থতা কিগাত্রে পারদত্রণ উদ্ভুত হইতে 
পারে, স্থানিক ক্ষতের কোন দস্তাবনা নাই। শেষ অনুরোধ, বাহার অনুগ্রহ 
পূর্বক এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন, তাহাদিগের নিকট করযোড়ে নিবেদন, 
আপনার! এই সর্ধ্বনাঁশকারী রোগের বিষময় ফল একবার প্রত্যক্ষ করুন। 
উপদংশগ্রন্ত ব্যক্তির ছুর্দশার প্রমাণ ত অন্ুসদ্ধান করিতে হইবে না । গামে 
গ্রামে বংশে বংশে এইরূপ খুরদ্ধর অনেক মিলিবে। তাহাদিগের নিজের 
দৈহিক অৰনতি ও ষন্তানদিগের ছুর্দশা দর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন, 

জ.বনে কখন তুচ্ছ ইন্দ্িয-পরিত্ৃপ্তির জন্য নিজের, বংশের, দেশের সর্বনাশ 
করিবেন না । 

প্রমেহ ।--গ্রমেহ বড় সামান্ট যন্ত্রণা প্রদ পীড়া নহে। ইহার যন্ত্র 
গায় ত্রাহ ত্রাহি করিতে আমরা অনেককে স্বচক্ষে দেখিয়াছি । প্রমেহ অনেক 
কারণে হইয়া থাকে। অত্যধিক গরমে, বংশান্ক্রমে, অত্যধিক সংসর্গে, 
বহুকালবাপী ইন্ত্রিয়পরিচালন বিরতিতে এবং উক্ত রোগগ্রস্তের সংসর্গে 
এই গীড়া সঞ্চারিত হইতে দেখা যাঁয়। যে গুলি স্বতঃই উৎপন্ন হয় তাক্থার 
যস্্ণী। এবং প্রতিকার অতি সহজ। আর যে গুলি সংসর্গজাত, তাহার 
যস্ণাও অধিক এবং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনাও অল্প। গরম জন্য যে 
গ্রমেহ, তাহা ধাতুর পীড়া বলিয়া অভিহিত। প্রথমত; এই ধাতুর গীড়ার 
প্রতিকাঁর না' করিলে ক্রমে উহা! প্রমেহে পরিণত হইতে দেখ! যাঁয়। অতএব 
এই রোগের আরভেই প্রতিকার করা কর্তব্য। ধাতুর গীড়ার লক্ষণ,__ 
ঘন ঘন প্রআাব-বেগ, প্রত্াবকালে যন্ণা, প্রত্রাব প্রথম নির্গমনকাঁলে এবং 
শেষে সামান্য পরিমাণে বীর্যপতন, মস্তক ধূর্ণন, আলস্য ও কোষ্ঠবদ্ধ 
তন্মধ্যে প্রধান। রোগ পুরাতন হইয়া আপিলে সর্বদাই বীর্যপাত হয় 
এবং ন্ত্রণাও অধিক হইয়া থাকে। এই ধাতুর পীড়া অধিক দিনের পুরাতন 
হইলে রক্তআব পধ্যন্ত হয়। তবে ধাতুর পীড়াথটিত অপেক্ষা গ্রক্কৃত মেহ অধিকতর 
কষ্টকর এবং ছুশ্চিকিৎস্থ্য | 

_ শুক্রতারল্য 1-_বারাগনাদিগের তীরে এমন এক প্রকার ন্যাকার 

জীর্নমনধং প্রশংসীয়াৎ ভার্ঞ্চ গতযেবনাং। 



সার-তঞ্চ। ক, 

জনক তরল পদার্থ নির্গত হয়, যাহা বারাঙ্গনাগামীর শিশ্পদেশের অগ্র- 
ভাগে সংলগ্ন হইলে অধিকতর বীধ্যপাত হইয়া থাকে। * এ কারণ না 
ধরিলেও £ুবারাঙ্গনাগামীগণের খপুপরতঙ্্রতায় তাহারা অধিকতর সংসর্দ 

করেন এবং অধিকষ্তর বীর্যপাত হেতু প্রকৃত বীর্য ব্যয়িত হুইয়। পরি- 

শেষে কীটশৃন্য একপ্রকার তরল বীর্য স্মলিত হইতে থাকে । এই শুক্র 
অতি তরল এবং কাীটশুন্য! এই বারাঙগনাগামীগণেন্ন সম্ভানলাভের 

লম্ভাবনা অল্প । এমন কি অধিকতর সংসর্গ হেতু ধ্বজভঙ্গ রোগও জন্মা- 

ইতে পারে। পাথরীও বাঁরাঙ্গনাগমনের বিষময় ফল। উপদংশ রোগ- 
গ্রস্তগণকে পরিণামে বাতরোগে আক্রমণ করে। বাতরোগ প্রমেহ ও ধাতুর 

পাড়ার অনুসঙ্গী। | 

. যে সমস্ত যুবক বাঁরাঙ্গনাগমনে সমধিক প্রয়াপী, 'তাহাদিগের ক্ষপু- 

পরতন্বতা যে সমধিক তাহ! অবশ্য স্বীকার্ধয। ইহার! জ্বর সত্বেও. বারা- 

না সংসর্গ করিয়া মজ্জাগত জ্বরে পীড়িত হয়। উপদংশাদি রোগের 

পরিণামস্বরূপ রক্তবিক্ৃতি, মুফষবৃদ্ধি, ঘুণরঁ ও দুর্বলতায় আক্রান্ত 

হইয়া থাঁকে। যে ভীষণ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে এতগুলি বিপদের সম্ভাবনা) 
সে প্রবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টা সকলেরই এঁকাস্তিক হওয়! আবশ্যক । 

এই ভীষণ ব্যাধির সংশ্রবে আরও যে কত অনিষ্ঠ ঘটবার সম্ভাবনা তাহার 
সবিস্তার বর্ণনা এক্ষুত্র প্রবন্ধের উপযোগী নহে। প্রন্ত ইহার অপকারিতা 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। . 

নবম প্রবন্ধ । টি 
- রঃ 

মাদকদেবন । 

প্রধানতঃ মাঁদক বারাঞ্চনারই অনুসঙ্গি। বারাঙগনাগমনের প্রধান স্থথ 

মাদকসেবনে। সেইজন্য বারাঙ্গনা গৃহেই ইহার শ্রোত কিছু অধিক 

* এই নুতন প্রণালী আমেক্সিফায় ডাক্তার € 179001001% ) হম্পটন আবিষ্কার 
করিয়াছেন। ১ 

তন্করী বৃত্তিমাস্থায় যো, জীবে স নরাধমঃ | 
( ১২ ) 



৯৯০ ধস্ধর-তরু 1 

পরিমাণে প্রবাহিত হয়। বাঁরাঙ্গনা-গামীগণের একটা প্রধান সংস্কার, মদ্যমাংস 

ভিন্ন আমোদের ফোয়ারা ছুটে না, চক্ষুলজ্জ। ঘুচে 'না, বারাঙগনার সহিত 

ভালে তালে নৃত্য করিতে-_কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির সহিত প্রাণপণ চীতকাঙ্ে 
ইয়ারকির লহয তুলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। প্রকৃতই বোধ হয়, চক্ষুলজ্ডা 
ও জ্ঞানের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই ষারাঙগনাগামীরা সুরাপান 

করেন। তবে বারাঙ্গন।-গৃছে না গিয়াও যে কেহ সুরাগান করেন না, 

কি বারাঙ্গনা-গৃহে গিয়াও যে সকলে স্থুরাপান করেন, এমন মহে। তবে ষেটি 

'অধিক, সেই কথাই আলোচনা কর! কর্তব্য । 
মাদকসেবনে যে করেকটি সামাঞ্জিক ও দৈহিক ক্ষতি অবশ্যন্তাবী, 

তাহাই উল্লেখ করিলে বোধকরি যথেষ্ট হইবে । আরও বক্তব্য যে, এ প্রবন্ধে 

কেবল ঝুঁরাই মাদক উ্ব্যের প্রধান বলিয়া তাহারই বিষয় লিখিত হইবে) 
পরদ্ধ গাঁজা, গুলি, চরস, অহিফেন, সিদ্ধি ও তামাক প্রতৃতি ৪ মাদক দ্রব্য 

মধ্যে পরিগণিত এবং অন্ন।ধিক শবীরক্ষয়কারী। 

মদ্যপারীর সাংসারিক আকর্ষণ অল্প। শ্ত্রী-পুন্র খাইতে না পাইলেও 
তারশ চিন্তার বিষয় লহে, যতটা! মদের পয়সার জন্য ভাবনা । মদের পয়সা 

ভুটলে স্ুরাঁপায়ীরা ধরাকে সরার. ন্যায় জ্ঞান করে। যে সমস্ত হতভাগ্য 
সাণীন্য আফ়ে মদ্দ খাইতে শিখে, তাহাদিগের গৃহে মাসের অদ্দেক দিন 

“হরি মটুকের” উৎপব হয়। একে ত মদের মন্ততায় বিষয়কাধ্য প্রায়ই 
হয় না, তাহার উপর মেজাজ ঠিক থাকিলে বিষয়কার্ধ্য দ্বারা যে সামান্য 
আয় হয়, তাহা মদের খরচেই কুলাইয়া উঠে না। যাঁহাদিগের অথের 
অপ্রতুল নাই, তাহাঁরাঁই যে মদ্যাপানের প্ররুত অধিকারী, তাহ। নহে। 
ঈব্বর ধনের সদ্যবহার করিতেই দিয়া থ্কেন। অর্থের অসদ্যবহার যে 

অবনতির একমাত্র কারণ, তাহা কে অস্বীকার কারিবে ? ৃ 

মদ্যের মদ্যতায় সংসারে যে কত লোকের অকালমৃত্যার সংঘটিত হুই- 
ন্তেছে, কত খুন, কত ভয়ানক ভগ়্ানক নির্যাতন, কত,পাঁশৰ দৃশ্য অভিনীত 

হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্বা নাই। গতৰৎসর এক বঙ্গদেশে স্থুরাপাঁন 
জনিত খুনের সংখ্যা, ৫৩৭ টি। স্ুরাপানে আত্মহত্যা ৫৬ টি। বৎসর ব্ৎসর 

এই হিসাবে আম্মহতা। ও খুন হইলে সংসারের যে কত ক্ষতি, তাহা 

ভাবিতেও কষ্ট বোধ হয়। | 

দেবতা রলিমি স্ছস্তি কো যে ভ্রত। ভবিগ্যতি | 



সার । ৯ 

সরাপানে দৈহিক অবনতিও নিতান্ত কম নহে। যকৃত সুরার ছাক়ানু- 

ব্ভীঁ।. যেখানে সরা, সেইখানেই বরুৎ।,  * সুরাপায়ীর মৃত্যু এই রোগেই 
প্রায় হইতে. দেখা ষায়। ্ 

জানিনা, হিন্দুগন্তন,. ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া কি উপকারের 
জন্য এই রিষ. উদরস্থ করিয়া নিজের সর্বনাশ.করেন। সুরাপায়ীর নেশ। 1 

ছুটিবার সময় যেরূপ চিন্তবিকৃতি দেখা যার, তাহাতে বোধ হয় এমন 
অপকর্ম আর জগতে নাই। স্ষেচ্ছাঁর মদ্যপান করিয়া কেন এ. ষকত্রণ। ভোগ, 

করেন, সামান্ত ক্ষণিক আনন্দের জন্য অন্য অন্য. আনন্দ নয়--অতি জঘন্য 

আনন্দ ভোগের জন্য কেন যে. তাহারা নিজের শারীরিক ও বৈষয়িক, 

উন্নতির পথ জন্মের মত.রুত্ধ করেন, তাহ ভাবিয়াও পাই না। 

জগতের কোন জাতির মতে- কোন শস্ত্বের বচনে মদ্যপানের ব্যবস্থা নাই।। 

যদিও কোন কোন শাস্ত্রে ছুই একটি বচন উদ্ধাত করিয়। কেহ কেহ মদ্যপানের, 
যৌক্তিকতা! প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা. হইলেও ইহ বিবেচনা করা উচিত যে, 
সেই সমস্ত বচনের উদ্দেশ্ত ও অর্থ রি? বর্তমান সময়ে শাস্ত্রের অর্থস্তর খটিজ, 

বিবাদ চারিদিকেই দ্রেখিতে পাইতেছি।, সেই হেতু কোন. বিয়য় প্রতিপাদন: 
করিবার পূর্বে উদ্ধত বচনের অর্থ সংগ্রহ একান্ত আবশ্যক ।, 

আমাদিগের হিন্দুসমাঁজ মন্তুপ্রকটিত সংহিতান্গুসারে চাঁলিত্ত হইতেছে. ।; 
সেই সংহিতায় অুয়াপানের অরৈধতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। (১) 

বাইবেলেও সুরাবিমপানের অবৌক্তিকতা সুন্দর প্রতিপন্ন হই- 
যাছে। (২) কোরাণে মদ্য পিতৃশোণিত তুল্য, বলিয়া বর্ণিত; 

* বঙ্গের প্রধান উপন্যাসিক শ্রদ্ধ।স্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বন্গিমচন্ত্র চট্টেপাধ্যায় সরাকে 

“যক্কৎ-জননী” নাষে অভিহিত করিয়াছেন। স্থরাপানে মানবের মানমিক পরিবর্তন কতদূর হয়$ 

ভহার (বিষবৃক্ষের ) দেবেজচরিজ্ তাছার অলঙ্ত প্রনাগ.। 

(১) স্রাং পিত স্িজো মোহাৎ অগ্রিবর্ণ।ং হয়াং পিষে:। 

| তয়! স্বকায়ে নির্দগ্ধে মচতে ক্িলসিলিয1ৎ ততঃ ॥ 

মকুসংহিত। ১১শ অং, ১১ শ্োতা।, 

(২) 019 10169051000 5 58107906 04. 5000850৮ 0৮৩ 

2) ৪006 801008017১5 32119 সু 4141, 

এক এর কুহুদ্বন্্র নিধনেপ্যনু ফাতি চ ॥ 



৪২, ংসাখ-তরু । 

হইয়াছে । (৩) ভগবান শক্করাচাধ্য বলিয়া গিয়াছেন, মদ্য 

শিক্ষাপথের পরম শক্র। ইহার ছাঁয়াও স্পর্শ করিবে না” ঈসা বলিয়া 
ছিলেন, “স্থরাবিষ জগতকে জর্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। হে শিষ্যগণ, 

তোমরা ইহাকে. বিষ বলিয়া জানিও।- ইশা বলিয়াছিলেন, “হে 
শিষ্গণ ! যদি সংসার মাদক ও ডুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে 

বিনা আয়াসে মানবের মুক্তি লাভ হইবে ।” মাইকেল কুপার বলিয়া- 
ছেন, “সংসারের পাঁপ কেবল মদ্য। ঈশ্বর মদ্যপারীর জন্যই নরক স্যজন 
করিয়াছেন।” (৪) মহাত্মা মাইকেল মধুস্দন দত্ত মৃত্যুকালে বলিয়। 
ছিলেন, প্বন্ুগণ ! আমি যে উৎকট রোগে প্রাণ হারাইলাম, অতিরিক্ত 
মদ্যপানই ইহার কাঁরণ। আমি আজ আপনাদিগকে সতর্ক করিতেছি, 

আর যেন কেহ এ বিষ পন করির। আমার মত মৃত্যুমুখে নিপতিত ন। 
হন 1” 

বঙ্গের কয়েকটি উজ্জল রত্ব মাঁদকসেবনের পরিণাম ফলন্বরূপ মৃত্যুমুখে 

নিপতিত হইয়াছেন। তাহাঁদিগের নাম লইয়া আর কাজ নাই। পরস্ত 
মাঁদকসেবনের বিষময় ফল অল্লাধিক সকলেই জ্ঞাত আছেন । রর 

আজকাল খোলাভ'টির কৃপায় দেশে দেশে নগরে নগরে পল্লিতে 
পল্লিতে' মদ্যপের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা সমস্ত দিন 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়৷ চারি আন! মাত্র উপাক্জন করে, তাহারাও চারি 
পয়সার মদ্যপান করিয়া সার এস্লি ইডেন মহারাণীকে ছুই বাহু তুলিয়! 
আশীর্বাদ করিতেছে । গবর্ণমেণ্ট আয়ের পথ প্রশস্ত করিবার অন্য ষে 

উপাঁয় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার উদ্দেশ সিদ্ধির কোন 

ব্যাঘাত হয় নাই সত্য, কিন্তু এদিকে বঙ্গবাসপীর যে কি প্রকার ঘোরতর 
অবনতি হইতেছে, : তাহা তাহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। পূর্বের 
অনেকে ইচ্ছা সত্বেও বাধ্য হইয়া মাদক সেবনে বিরত হইত। প্রথমে 
অত্যধিক অর্থের আবশ্তক, দ্বিতীয় সর্বস্থানে উহ! প্রাপ্ত হইবার উপাক় 

ছিল না। কিন্তু এক্ষণে মদ্য অনায়াসলভ্য হইয়াছে? : পাড়ায় পাড়ায় 
খোলাভ'টি, ছুই চারি আনায় বোতল বোতল মস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

(৩). 1৭৩ 1400:28 এণ্য, ০8 8০905 16৩ 169, . 

(৪ ১ হ01)915 রঃ ৪9101) 3450602৩. 
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স্থতরাং লোকের অভাব কি? গভর্ণমেন্ট এই অধঃপতনের পথ দেখাইয়া 

দিয়াছেন। তাহা'র। ইহাঁর বিষময় ফল হৃদয়লম ক্লরিয়াছেন কি না, .সে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। যদি খোলাভ1টির ফলাফল, না বুঝিয়া এ বিধি প্রবর্তিত 
করিয়া থাকেন, তাহা! হইলে আমাদিগের কথা নাই, কিন্তু যদি জানিয়া 

শুনিয়াও অর্থাগমের জন্য এ প্রথা প্রচলিত করিয়া থাকেন, তবে আমরা 

বুঝিব, আমাদিগের রক্ষাকর্তী আর কেহ নাই-__আমাদের মঙ্গলাকাজী 
আর কেহ নাই। 

মদ্ধপানের ফলাফল সম্যক প্রকারে বর্ন করিতে গেলে একখানি 

প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া উঠে। সেই জন্য সংক্ষেপে ছুই একটি কথা প্রস্তাবন। 

স্বরূপ বলিয়। রাখা গেল। মাদক সেবনের অপকারিতা জ্ঞাত নহেন, এমন 

ব্যন্তি অতি কম। তাই বলি, ধাঁহারা জানিয়াছেন, শুনিয়াছেন, তাহার! 

সর্ধপ্রযত্রে এই বিষের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করুন। বঙ্গ- 

বাসীর উন্নতির ভার বঙ্গবাসীমাত্রেরই প্রতি নির্ভর করিতেছে । এ ভার 
ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত হইয়াছে । অতএব সাধারণেরই কর্তব্য, মগ্ধপগণকে 

সংশোধন করা । যাহাতে বঙ্গবাসী সতর্ক হইতে পারেন, মদ্তপগণ আর 
যাহাতে এ বিষের প্রলোভনে পতিত না হন,_-তাহাতে বিহিত বিধানে 

যত্্বান হওয়া ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য । 

দশম প্রবন্ধ । 

অকালমৃত্যু ৷ 
বর্তমান সময়ে 'মকাল-মৃত্ার সংখ্য! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । 

অধিক দিনের কথা নহে, শত বর্ষ পূর্ব্বে অকালমৃত্যুর কথা প্রায় গুনিতে 
পাওয়া যাইত না। অতি পূর্বকালে ত অকাঁলমৃত্যুর নামও কেহ জানিত 

না। রামরাজার রাজত্ব কালে এক অকাল মৃত্যু লইয়া. কত কাও হ্ইয়া- 

ছিল।. আর এখন যত দেখি, বৃদ্ধ বস কেহই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। 

পুত্র মাতাকে নয়ন জলে ভাসাইয়া,_বৃদ্ধ পিতার হৃদয় ঘোরতর মর্খজণার 

দ্ধ করিয়া, পরিবারবর্গকে ছুঃখদাগরে ভাঁসাইয়া যুবা পুত্র কারা 

মাতৃবৎ পরদারেষু পর.দ্রর্যেষু লোট্রবৎ। 
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শমনদ্বারে উপনীত হইতেছে। গত বর্ষের স্বাস্থ্যবিবরণীর হিসাবানুসারে স্থিরীকৃত 

হইয়াছে যে, গত বৎসরের «মৃত সংখ্যায় গড় বয়স ৩১ বৎসর ৭ মাস। 
অতএব এতদ্বারা! প্রমাণীককৃত হইতেছে যে, যতগুলি মৃত্যু, তাঙার সকল 
গুলিই অকালে। কালপ্রাপ্ত হইয়া অতি অল্প লোকেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়, 
অকালমৃত্যুর কারণ কি এবং ইহ! নিবারণের কোন উপার আছে কি না। | 

অনুসন্ধান করিলে অকালমৃত্যুর যে কয়েকটি কারণ নির্দেশ করিতে 
পারা যায়, তাহাই এস্থলে লিখিত হইতেছে। 

প্রথমতঃ পৈত্রিক দুর্বলতা । দুূর্র্বলপিতাঁর সন্তান কখনই দীর্ঘজীবন 
পাইতে পারে না। জন্মদাতার দৈহিক সামর্ঘ্যের তারতম্যে সম্তানের দেহের 
্ক্তি ও আযুর হাঁস বৃদ্ধি হইয়া! থাকে। পাঠক পিতার সহিত পুত্রের দৈহিক 
ও মানসিক এ্রক্যতা লক্ষ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। 

নিজের ছুর্ধলত1ও অকালমৃত্্যুর একটি কারণ। পিতার অনুরূপ দৈহিক, 
উন্নতি ও সামর্থলাভ করিয়াও যৌবনে ধাহারা নিজের শরীর নষ্ট করিয়া, 

ফেলেন, অযথা চিন্তা, ইন্দ্িয়পরিচালন ও নানাবিধ শরীরক্ষয়করী কার্ধ্যানুষ্ঠান 

করেন, তাহাদিগের জীবনও অকালে নষ্ট হয়| 

পৈত্রিক পীড়াগ্রস্ত হইলেও অকালমৃত্যু ঘটে। হাপ, যক্ষা, কুষ্ঠ, ধবল 

প্রতৃতি কয়েকটি রোগ পুরুষানুক্রমে ভোগ করে। কোন কোন রোগ 

আবার এক পুরুষ বাদ দিয়! প্রতি ভূতীয় পুরুষকে আশ্রয় করে | এই সমস্ত 

পৈত্রিক রোগে আক্রান্ত হইলেও অকালমৃত্যু ঘটে । 

মানসিক অতিরিক্ত পরিশ্রম অকালমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ জগতের, 
ইতিহাস পর্যালোচনা কারলে দেখিতে পাই, যে সকল মহাত্মা স্বস্ব অসা- 
ধারণ £প্রতিভাবলে .নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত “করিয়াছেন, খাহারা 

বিছ্বালয়ে পামান্ত শিক্ষালাভ করিয়াও পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিবলে অসাধারণ 

পাত্ত্য লাভ করিয়াছেন, তাহারাই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।' 

ইংলগ্ড ছু ব্মগ্ঠনেশ ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, জঙগরাঁথ তর্কপঞ্চানন। 
হইতে শল্গুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি প্রতিভাসম্পরন ভারত- 
বিখ্যাত মহাত্বারা অকাঁলেই মানবলীলা' সম্বরণ করিয়াছিলেন। অকাল 
মৃত্যুর প্রমাণ বঙ্গদেশে বিস্তর প্রাপ্ত হওয়। যায় | 

. শ্কি 

প্রতিকূল চরেদ্ যস্ত সুজ; পিতুরপ্রিয়ঃ | 
উপ প্ শসআি 
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অকাল মৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ নৈসর্গিক বিপ্লব। এই নৈসর্ণিক 

বিপ্লব হেতু কত দেশ উৎসপ্ন হইয়াছে, কত প্রাণী এক সময়ে--এক ন্ধেত্রে 
একটি সামগ়িক নৈসার্গক বিপ্লবে প্রাণ হাঁরাইতেছে, তাহার আর হয়তবা 
মাই ! | 

যতগুলি নৈসর্গিক বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে, তন্মধো সাময়িক পীড়া 

শ্রধান। কয়েক বৎসর ম্যালেরিয়া রোগে বঙ্গদেশের কত প্রাণী নষ্ট হই- 
গাছে, বিস্ুচিক। রোগে কত কত নগর কত কত পল্লি একবারে শ্মশান 

দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে, পাঠকগণের মধ্যে তাহা অবিদিত নাই । 
মধ্যে মধ্যে সামগ্জিক বিবর্তনে এক একটি সংক্রামক গীড়া উদ্ভুত হওয়ায় 

এক সময়ে বহুসংখ্যক অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে । গত ডেস্ুয়া জ্বর, 
ফু জর (73120 [78%০£ ), মেলেরিয়], বিস্ুচিক! প্রভৃতি কয়েকটি সংক্রামক 
রোগে বঙ্গের এক চতুর্থাংশ মন্ুষ্যের অকালমৃত্যু ঘটে । 

বরিশালের কমিশ্তনারের রিপোটে প্রকাশ, গত বরিশাল জলগ্রাবনে 

ছুই সহত্র প্রাণীর জীবন নই হয়। গত বৎসর পুরুযোতম যাত্রীদিগের 
অকালমৃতার সংখ্যা পাঁচশতের কম নহে। কেহ কেহ বলেন, এক সহস্র 

যাত্রীর জীবন এই উপলক্ষে নষ্ট হইরাছে। সময় সময় রেলওয়ের ছুর্খট- 
নাতেও অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে । 

এই মস্ত ছুর্থটনার কতকগুলি নৈপর্গিক বিপ্লব এবং আর কতকগুলি 

দৈববিপ্লব। রেলওয়ে প্রভৃতিতে যে সমস্ত লোকের ভীবন নই হয়, তাহ! 

দৈববিপ্রব হেতু, এবং ঝড়ে, জলোচ্ছাসে কি সাময়িক সংক্রানক পড়ায় 
যে সমস্ত লোকের প্রাণ নষ্ট হয়, তাহা নৈসর্গিক বিপ্লব হেতুই হইয়া থাকে। 

এস্থলে একটি পাশ্চাত্য গবেষণার অদ্ভুত সামঞ্জস্ত পাঠকগণকে 

উপহার না দিরাঁ থাকিতে পারিলাম না। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 

মতে অকালমৃত্যু সংসারের উপকারার্থ হইয়া! থাকে। সামগ্রিক পীড়াদিও 

নৈপর্মিক বিপ্লবে মানবের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের সন্তাবন। নাই। যদি নৈসর্গিক 

বিপ্রবে ধ্যে "মধ্যে এক ক্ষেত্রে কতকগুলি জীবের ধ্বংস না হইত, তাহ! 

হইলে সংসারে জীবের স্থান সংকুলান হইত না। আহারাভাবে এককালে 

সারের সমস্ত মন্ুষা মৃত্ামুখে নিপতিত হইত। সামক্লিক বিপ্লবে 
কতকগুলি মনুষ্য প্লট হয় বলিয়া সংসারের শাস্তি রক্ষা হয় এবং লোকে 

অহিংসা পরমে! ধন্দো ক্ষমৈকা শক্তিরুত্তমা | 
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দুর্ভিক্ষ হইতে অনেকাংশ রক্ষা পায়। জগদীশ্বর এই জন্তই সাময়িক বিপ্লুধ 

সবার! ধরায় গুরুভার লঘু করেন। (১) এই যুক্তি বলে অকালমৃত্যু জগতের 

উপকার ও স্ষ্টিরক্ষার একটি প্রধান উপাদান । 
ুদ্ববিগ্রহ সংসারের হিতের জন্ত। পূর্বকালে আমাদিগের রাজা 

প্রার্থনা করিতেন, সর্ব প্রযত্ণে যত্ব করিতেন, কি করিলে রাজ্য মধ্যে শাস্তি 

সংস্থাপিত হয়। লোকে গর্ব করিয়৷ বলিত, অমুক রাজত্বে অশাস্তির নাম 

মাত্র নাই | রামরাঁজ্য বর্ণনায় বাঁলিকী বলিয়াছেন, “সৈম্তগণ সকলেই 
সৈনিকোচিত বেশ পরিত্যাগ করিয়া, গাহস্থ্য ধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। 

অস্ত্রাগারের অস্ত্র সমূহ বহুদিন ব্যবহারাভাবে অকর্মণ্য হইতেছে ।” এই সমস্ত 

বাক্য কেবল শাস্তির চরমোতকর্ষ দেখাইবার জন্য প্রযুক্ত হ্য়াছে। বঙ্গের 
প্রধান ওপগ্তাঁসিক বঙ্িমবাবু শান্তির মুর্তি দেখাইতে লিখিয়াছেন, « * * 
দন্্যবুত্তি ত্যাগ করিয়া নগরে গেল। সেখানে তাহার! কৃষিকার্যয দ্বার 

জীবিকা নির্ধাহ করিতে লাগিল ।” এ সকল ধারণা বাঙ্গালার। বাঙ্গালীর 

যাহা প্রার্থনা,_আমাঁদের যাহা প্রাণের বাসনা, .তাহা প্রাচীন বাল্সীকি হইতে 
আধুনিক £ঁবঙ্কিমবাবুর উক্তি পর্য্যন্ত দেখাইলাম, আর আমাদের রাঁজ- 
জাতির মহাপগ্ডিতগণের মত কি, তাহাই এখন দেখা যাঁউক। আরও 
বক্তব্য যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বজাতীয় পগ্ডিতমগ্ডলীর মতানুসারেই 

দেশের সকল প্রকার কাধ্য নির্বাহিত হইয়া থাকে । দেশীয় পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর মতানুসারেই রাঁজকাধ্য পরিচালিত হইয়া! থাকে, ইহাঁও আমা 

দিগের বিশ্বাস। 

জন ই্্ার্ট মীল লিখিতেছেন, “সাময়িক সমরের আবশ্তকতা আমর! 
অন্তরের সহিত অনুমোদন করি। কতকগুলি লোকের নিধনে সংসারের 

সংকীর্ণত! বিদুরিত হয় এবং দেশের আহা্য, :ধন ও -পণ্যব্রব্য বৃদ্ধি হেতু 
সারের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সংসারের আহার্্য দ্রব্যের মহার্থ্যতা 

বিদুরিত করিবার জন্য সংসারের একান্ত আবশ্যকতা স্বতৃঃসিদ্ধ। (২) 
এমন উদরসর্বস্ব দার্শনিকের এ সসভ্যদিগের অন্তরের "সহিত অতিযত্রে 
প্রথিত আছে । 

শিপ শী সপিাশীশা শী শিপ পাপী শী 

(১) ৬17 101, [301088 [5500010 ০5 5016 8700 0017, 

(২ 9) ৮106 এ. 9, 8111175 *14501970 01 ৬০ 

অনুক্ত ক্রিববচনং ধন্য কস্যাপি জীঘনং 
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দার্শনীক ম্যালথন্ এই নীতির সমর্থন করিয়া লিখিতেছেন, ণজগতের 
খাদ্য সংখ্যা অপেক্ষা লোঁক সংখ্যা প্রতি পঞ্চবিংশতি বর্ষে দ্বিগুণ হইয়! থাকে । 
এমত স্থলে কোন নৈসর্ণিক বিপ্রবে প্রাণীনাশ ব্যতীত সংসারের আহা্য 
২কুলন হইবার কি শাস্তিলাভ করিবার সম্ভাবনা! মাই। (৩) এ কথা 

অবস্থম্বীকাধধ্য । ইতিপূর্বে ভারতের লোকসংখ্যা কেনল মাত্র দ্বাদশ কোটী 
ছিল, প্রথম জনসংখ্যায় সেই ছ্বাদশ কোটী হইতে বর্দিত হইয়| বিশংতি 
কোটাতে পরিণত হয়, আবার গত জনসংখাঁয় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, 

ভারতবর্ষে পঞ্চবিংশতি কোটী মানব বসতী করিতেছে । 

ই খাঁদক ও খাদ্য সংখ্যার সামশ্ম্ত করিতে হইলে অবশ্তই লোক 

ক্ষয় বা ভবিষাজন্ম রুদ্ধ করা আবগ্রক। কেন না, উন্ভরোন্তর লোঁকসংথ)। 

বদ্ধিত হইলে খাদ্যাভাৰ হওয়া আশ্চধ্য নহে) খাদা ও খাদক সংখ। সম 

তুল্য থাকাই আবগ্তক, অন্যথা ছুর্ভিক্ষা অবগ্ন্তাবী | (৪.) 
লোঁকক্ষর আবশ্তঠক হুঈলেও তাহা প্রার্থনীয় নহে, একথা অন্য কেহ 

স্বীকার করুন বা না কর্ন, হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই । 

বরং ভবিধ্যতে লোকসংখ্যা বুদ্ধির পথ রুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর। (৫) এখানে 

আরও একটা কথ!  আবতত্বীকাধয যে, ভবিষ্য সম্তানোৎপাদনে নিরতি, 
শপ পাশপাশি পপ, পীপশি৮ তিশা এপি ৩ স্পট শট ০০০ শী শপতশিশশাটি পি শশি । শী তত শিপ ৪ তত ০৮৮০ পতি পাশা শা ৮০৩ পিতা তপপশ পাশ 

( ৩ ) [০ ; 1)০0992"% 0059 01 10980 (0৮ বাহ 12005 01 

11001:02,30) 1701) 1)709051)6 192001)0 111 1)6 ৬০1 ৪62102110 (0 

1106 7019 08001) 10710780901) ৩০110100076 00 0071069১271 

৮৮]1080 (10 10070011170 01010] 11001075995 11)0 00001010615 15 2 

48. 10. 8%- 0$- 18০87 26, এ 079 ৭101)1160)62 *৮911]1 01019 

11)0108,80 21170 7500 01 1, 2, 97 খু (. 7, 6, 210 1), 

1216)05 507 1০10101001006 246, 

(৪) পু1070 1ল 21900010777 10000290016 00 সা) 

1১01১010018 18. 1১071১৮72185 1:0৮ থা) 169 07616019119 

10627)9 01 9501)81510010,, 

(3০010515010, 17706 310, 

(৫) 077 119 801)]00৮ 1৮ 17611)09,1770110110000610০- 

19751619108 ৮12) 

যাব বিদ্দতে জীয়াস্ত'বদদ্ধ ভবেৎপুমান । 

(১৩) 
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বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেন না। ' যে হিন্দুধর্্ে পুত্র ভিন্ন স্বর্গলাডের 
উপায় নাঁই, যে পুজ পিতাকে পুক্জাম নরক হইতে উদ্ধার করেন, কোন্ 

হিন্দু সেই সন্তান কামনা! জগতের ইষ্টার্থ পরিত্যাগ করিবেন 

যদ্দি ও কেহ ও প্রবৃত্তি পরিহার করিতে প্রস্তত হয়েন, তাহ! হইলেই ঝ 

উপায় কি? ইন্দ্রি্স পরিচালন প্রবৃত্তি দমন কর। যে সকলের পক্ষে সম্ভৰে 

লা, ইহা ত নিশ্চয়। আর ইহার গ্রস্তাব করিয়াও কেবল হান্তাম্পদ হওয়। 

[ভিন্ন অন্ত কোন লাভের প্রত্যাশা নাই। জগতের লোক যদি নিফাম 

নিলি এক একটি শঙ্করাচার্ধ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও সংসার চলে না। 
অতএব উপাঁয় কি? যে উপাঁয় অবলম্ষিত্ব হইলে ইচ্ছাষ্ণত পুক্রকন্তা উতৎ- 

পার্দন করিবার অধিকার জন্মে, সেই উপায়েই বোঁধ হয় এ ক্ষেত্রে প্রশস্ত 

সকলে রাশী রাশী পুত্রকন্তা পরিবৃত না ইইয়। প্রত্যেকে যদি নিয়মিত 
'খ্যাঁয় পুক্রকন্তা উৎপাদন করেন, তাহা হইলে অকালমৃত্যুকেও ডাঁকিতে 

হয় না, যুদ্ধেও রক্তপাত হইবার আশঙ্ক। থাকে ন!। 
যে উপায় অবলম্িত হইলে পুত্রকন্তা৷ সমুৎপাঁদন ইচ্ছাঁয়ত্ব হয়, তাহার 

আভাস পূর্বে দিয়াছি, পরন্ত এ সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান না জন্সিলে তৎসাধনে 
“মতা জন্মিবার সম্ভীবনা নাই। 

প্রক্কৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ দ্বারা লোক ক্ষয় করিবার অনাবশ্ঠকতাই অধিকতর 
অনুমোদিত। কেন না, পুর্বোঞ্ক বিধির অনুসরণ করিলে যদি স্বেচ্ছা 

প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়! সম্তানোৎপাঁদন মানবের আয়ত্ব হম, তাহ! হইলে 

বর্তমান সময়ে যে পরিমাণে সংসারে স্থান আছে, তাহাতে বদতীর কষ্ট 
পপ শপ স্পপাশী পাপ পর পপ ও. জল সপ সি 

1১/.10001261070 15 15009959015 12001669107 0০ ১০১৪৪%)৪ ৪৫? 

৪101)819621706, ্ বারা 

89০.--৮০০৪1%(:01 71007682808, 1700) 61০ 00995 ০ 30135130109 

£0070280, | 

940.--7180 গ1)90158 11101) 16[)7898 (179 90170210101 [১001 ০৫ 

[০1196108110 166] 165 00008 ০00 ৪ 10৮6] 10 176 106818 

০7. ৪01)51566706, 879 211 1280191)18 10 (6 10011 1950:8100)  516৩ 

200. 01391, 
৫ 81510170512 06 00101861088, 

নহি বন্ধ/ 'বিজানীয়াৎ গুবাঁ প্রসববেদনমৃ। 
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হইবার সম্ভাবনা নাই এবং থে পরিমাণে খাদ্যা্দি উৎপন্ন হইতেছে, ভাহাতেঞজ 
ছুভিক্ষ্য হইবার কোন আশঙ্কা পরিলক্ষিত হইতে পাঁরে না । 

অকালমৃত্যু নিবারণের উপাঁয়, ইতিপূর্বে ইহার যে কারণ নির্দিষ্ট আছে» 
তাহার বৈপরিত্য সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই নাই । যাহাতে যাহার সংঘটন 

তাহার বৈপরিত্যাচারই তাহার, প্রতিবিধান উপায়। অতএব সে সব্ন্ধে 
অধিক চিন্তা অনাবশ্তক | 

সংসারতত্বে অনেক কথা লিখিৰার আছে, লরিখিবাঁর ইচ্ছাও ছিল, কিন্ত 
বিষয়টি বড় গুরুভর এ বিষয়ে এ পর্যান্ত সাধারণের, দৃষ্টি কম। স্তয়াং 
ইহার কথাগুলি তাহাদিগের ভাল লাগিবে কি না, জানিবার জন্ত সংক্ষেপে 
কয়েকটি কথাপ্গ স্চনা করিয়া! রাখা গেল। বলা বাহুল্য, আঁশ পাইলে 
এ. সকল তত্ব বিশেষ রূপে বিবৃত হইবে। 

(হন 

শস্তার্ঘ সর্বত্র শিবম্ । 



চিকিৎসাতত্ত। 

পীড়া! ও ওধধ। 

প্রকৃত প্রস্তাবে রোগের লক্ষণ, ব্যবস্থা, 'উষব প্রস্ততকরণ ও পথাদিব 

জন্যক ব্যবস্থা! বিশেষ প্রকারে লিখিবার এ স্থান নহে। কেবল কয়েকটি 

রোগের ওষধ মাত্র ইহাতে লিখিত হুইল । পাঠকগণ অন্ত কোন উপায়ে বা 

সাধারণ জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিয়া রোগনির্টর করিবেন এবং এতল্লিখিত 

ওবুধ দেনন করাইবেন। তবে ইহা নিশ্চয় যে, রোগনির্ণর করিয়া যদ 

সেবন করাইলে নিশ্চয়ই ফললাভ হইবে। ইহাতে যে কয়েকটি রোগের ওসধ 
লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ আমর! স্বং পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছি, 

এবং কিয়দংশ বিশ্বস্ত্য চিকিৎসকগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । 

তাহারা যে যে .ওৰধে ফললাভ করিয়াছেন, সেই সেই ওধধগুলিই গৃহীত 

হইনাছে। নতুবা পু'থিগত ওষধ উদ্ধত করিয়া পুস্তকের কলেবর পুর্ণ কর! 
হয় নাই। ওষসগুলি কিরূপ ফলপ্রদ, পরীক্ষায় তাহ! প্রমাণিত হইবে । 

আমাদিগের অবিক বল! বাহুল্যমাত্র ৷ 

| , রূক্তাতিসার। .. 
হরিদ্রা চূর্ণ, কলিচুণ ও মধু প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা পরিমাণে একত্রে 

মিশ্রিত করিয়। সেব্য। 

” ইীাপাঁনি কাঁশি। . - 

এই কাশির প্রাহূর্ভাৰ কালে শরীর অতি জীর্ণ ও শীর্ণ হইক পড়ে, 

মেরুদণ্ডের সক্কোচনে শরীরও সন্কুচিত হইয়। আইসে) আহারে রুচি থাকে না, 
উদরের পীড়াও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। শ্বাসবাযু নিরোধই এই 
রোগেক্স প্রধান উপদর্ণ সুতরাং এই পীড়ার- যন্ত্রণা ঘষে অপরিমহ; তাহ। 

সকলেই বুঝিতে পারেন। হাঁপানি নিবারণের উপায় নিয়ে বিবৃত হইল । 
উষধ ।--এক তোলা পরিমাণে সোহাগা জলে ভিজাইয়! সেই জলে 

একখানি ব্রটং কাগজ উপঘূযপরি পিক্ত ও শুক্ষ করিয়া দিবে, পরে সেই 
টিং কগেগের প্রলিতার ধুম ভরাণ লইলে পানি বন্ধ হইবে। 
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* রক্তমূত্র। 
দশপাত অলক্তক অর্দসের ছুগ্ধে ভিজ্ঞাইয়া, সেই দুগ্ধ এক ছটাক পরি- 

মাণে প্রতিদিন তিনবার সেব্য। 

, মুত্রবদ্ধ | 
অর্ধ পোয়া শুষধণীর শাক ও অর্ধতোলা যবক্ষার একত্রে অর্দসের জলে 

পিদ্ধ করিয়া অর্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং সেই জল ছুই 
বার সেৰন করিবে । 

, হিকা। 

স্তনছুপ্ধ বা আল্তা ভিজার জলের শষা ব্যবহারে হিকা নিবারিত হয়। 

ডাবনীরিকেলের জল এক ছটাক ও গব্যছুগ্ধ এক ছটাক একত্রে সেব্য। 

* বিসুচিক। | 
আপাঙ্গের মূল জলে বাটীয়া সেবন করিলে বিস্চিকা রোগ আরোগা 

হয়। ইন্ত্রধব চারি তোলা এক সের জলের সহিত জাল দিয়! অর্ধ সের 
থাকিতে নামাইবে এবং ছণকিয়া লইয়া ছুই ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক পরি- 

মাণে সেবন করাইবে। | 
* ক্ষত। 

একটি তাঁবার পাত্রে একছটাক ঘ্বৃত রাখিবে। পরদিন প্রাতে একটি 

কু'চিলার সিকি পরিমাণ ঘষিয়! এ ঘ্বত তুলার ছার! প্রতিদিন তিনবার ক্ষত 
স্থানে দিলে উপদংশাদি সর্বপ্রকার ক্ষত তিন দিনে আরোগ্য হয়। | 

" /প্রমেহ। 

একটি পুঁই শাকের শিকড় এক পোয়া জলের সহিত বাটিয়া স্গানাস্তে 
সেবন করিবে, পরিশেষে ভিজা কাঁচা কলাইয়ের দাইল শর্করার সহিত 
সেবন করিবে, তাহা হইলে তিনদিনে প্রমেহ আরোগ্য হইবে। 

“ বমন নিবারণ । 
এক ছটাক ইক্ষু চিনির সরবতের সহিত দশ বারঠি কচি আমের পাতা 

র্গড়াইয়া, সেই সরব্ৎ সেবন মাত্রেই বমন নিবারণ হইবে। 

* আঁচিল । 
হিদ্রাদগ্ধ চুর্ণের সহিত মিশ্রিত করিকা। আঁচিলের উপর প্রলেপ দিবো ' 

ছুরবীক্ষণ আবিষ্ষার ১৫৯৫ খ্ঃ | 



১৪২ সার-তরু [ 

*বাধী। 
ভেলার আঠার নেক্ড়া ভিজাইয়া, তাহার উপর অল্প পরিমাণে কলিচুণ 

 মাখাইয়া পটা দিলে এক রাত্রিতেই বাধী বসিয়া যায়। 

* শীরঃপীড়া। 
কুলপাতার উল্টা দিকে কলিচুণ মাথাইয়! রগে দিবে। 

. ছুলি। 
পাতিলেবুর রসে হরিতাল ঘসিয়! সুর্যযপক করত প্রলেপ দিবে । 

' চুল্কনা |. 

স্বেতচন্দন ও কর্পূর একত্রে নিশীইয়া গাত্রে মাথিলে চুলকনা ছুই তিন 
দিনের মধ্যেই নিবারিত হুয়। 

, বণন্ত। 
কণ্টিকারীর সুল অর্ধ তোলা পাঁচটি মরিচের সহিত বাটীয়া একুশটি 

বটীকা প্রস্থত করিবে। এই বটীকা প্রাতে মধ্যাহনে ও সায়াহ্ছে বাঁসীজল 
অন্থণানে সেবন করিলে বসস্ত রোগ আরোগ্য হয়। 

' পারদ নিবারণ । 
পীড় কুমড়ার জল ছুইসের ও পুরাতন গুড় এক পোয়া একত্রে বিশ্রিত 

করিয়া, প্রাতে এক পোয়া ও বৈকালে অর্ধ পোয়া স্বেন করিলে শরীরম্থ 
পারদ নির্গত ও ক্ষত বি২ফ হয়। 

, টাঁক।, 
কাচাছুধের গাঁজল! চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া টাকে প্রয়োগ করিলে! 

এক সপ্তাহের মধ্যে টাকের উপর চুল উঠিবে। 

।  *আম্বাতি 

বিচৃতীর পাঁতা দ্বতের সহিত পাক: করিয়। খাইলে, আম্বান্ত 
খ্ারোগ্য ভয়। 

,নেতরোগ। 
চন্দন ও মধু একত্রে পেষণ. করিয়া! অঞ্জন দিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়। 

সামুকের জলম্বার! চক্ষু ধৌত করিলে চোক উঠা আরোগ্য হয় । 

_ শব্দেব গতি প্রতি ৮ সেকেও্ড এক মাইল। 
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- উৎকুণ নিবারণ। 
* পানের রস পদভলে লেপন করিলে উতকুণ মরিয়া! যায়। 

খোস। | 
শৈয়ালাকাটার আঠা, ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রয়োগ করিলে 

খোসের যাতনা অপগত ও ক্ষত শু হয়। 

* গুল। 

বচ ছুই তোলা, হিঃ পাঁচ তোলা, যবাঁনি ছয় তোল! ও চিতার নূল সাত 
তোল! পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে গুল্স রোগ 

আরোগ্য হয়। 

, গ্লীহা। 
ছাঁগ ছুধ্ধের সহিত আদা সেবন করিলে শ্রীহা নষ্ট হয়। শ্লীহাক্তনিত 

বিষমহ্র প্রতিদিন তিনটি করিয়! রশুন সেবন করিলে নিরাময় হয়। 

শোধ ঘায়ের উষধ। 
পুরাতন ঘ্বৃত রি তোলা, কীচাতুতিয়। চূর্ণ পাঁচ তোলা, কনিচুণ এক 

তোলা মিশ্রিত করিয়া, এই মলম ক্ষতে দিবে। 

* পাঁচড়ার মলম। 
গবাদ্ধত এক পোৌঁয়া শতবার ধোঁত করিরা তাহাতে মুদ্রাশঙ্খ এক ছটাঁক, 

' সফেদা অর্ধ ছটাক একত্রে গিশ্রিত ও মর্দন করতঃ যে মলম প্রস্তুত হইবে, 

তাহা পাঁচড়ায় দিলে অতি অল্পদিনেই আরোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। 

* মুখের দুর্গন্ধ নিবারণ । 
বানী চারি তোলা, মৌরী চারি তোলা, যষটিমধু চারি তোলা, ধনিয়া 

- চারি তোঁল!, একত্রে চারি তোল! মিশ্রিরন সহিত মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ 

শয়নকালে ছয়মাঁষা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। 

* চক্ষুর ছাঁনী নিবারণ । 
শ্বেত পুনর্ণবার শিকড় পুরাতন কীজির সহিত ঘর্ষণ করিয়া, 

প্রয়োগ করিলে ছানী কাটি যাঁয়। ৃ 

দ্বীপক আবিষ্কার ১৬০৭ খুঃ 
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” চোঁক উঠা । 
পাতিলেবুর রসে পাতিলেবুর মূল বাঁটীয় প্রলেপ দিলে, চোঁক উঠা 

আরোগ্য হয়। চক্ষু অধিকতর লাল হইলে গোলাপ জলে ধৌত করিলে লাল 
কাটিয়া যাইবে । কতকগুলি গেঁড়ি (গুগুলী) একটি শুষ্ক পাথরের বাটীতে 

রাখিলে কিয়ংকালপরে আপন! হইতে জল বাহির হুইবে, মেই জলে চস্ষুর 

লাল কাটিরা যায়। 

/ বুক্ত বমন। 

গোলাপ এক তোলা ও কচি ডুমুরের রস ছুই তোল! একত্রিত করত সেবন 

করিলে তিন দ্রিবসে রস্তবমন প্রশমিত এবং সপ্তাহকালের মধ্যে সম্পূর্ণ 

আরোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই । 

' চধিপোক। নিবাঁরণ। 
হস্তে চষিপোকা লাগিয়া হস্তের সৌন্দর্য একেবারে নষ্ট করে। প্রাতঃকালে 

তেলাকুচা পাতার রল উভয় হস্তে মদন করিলেই আরোগ্য হইবে। 

রর * দন্তকীট | 
বালকদিগে দুধে দাঁতে পোঁক। লাগিয়া বড়ই কষ্ট প্রদান কর্মে। এমন 

কি, ইহার যন্ত্রণায় বাঁলকদিগের জর পর্যান্ত হইয়। থাকে। বড়পানার শিকড় 

চিবাইতে দিলেই বালকের দস্তের পৌঁক1 মরিয়া যাইবে এবং কোন প্রকার 

যন্ত্রণা থাকিবে ন|। ২ 
| , পুষ্ঠবেদনা । 

» পৃষ্ঠ, ঘাঁড় বাধে কোন স্থানেই কেন বেদনা হউক না, থানকুঁড়ীর” পাতা 

লবণ সংযোগে রস নির্গত করিয়া প্রয়োগ 9 তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে । 

৪ অর্শ । 

লৌহপাঁত্রে তু তিয়া রাঁখিয়। তাহা লেবুর রসে পূর্ণ করিয়া ছুই তিন দিন 

রাখিলে তুঁতিয়৷ তাত্র হইবে, সেই তাত্রের অস্থুরী প্রস্তুত, করতঃ বাম হস্তে 

ধারণ করিলে অর্শরোগ শান্তি হয়। 

টাক্কালে অর্থাৎ যে স্থানে প্রচুর রৌপ্য গালিত হয়, তথাঁকার ঝুল 
গলাইলেও তাঁছা হইতে রৌপ্য প্রাপ্ত হওয়া বায়, সেই রৌপ্যের অঙ্গুরী ০ 
বামহন্তে ধারণ করিলে অর্শরোগ নিরাময় হয়। 

স্থরা আবিষ্কার ২৭৬ প্বঃ।: 

1 



সংসার | ১৬৫ 

নখকুনী । 
তুতিয্। ভিজার জল নখকুনীতে প্রলেপ দিলে এবং তুতিয়া ভিজার কল 

সবার! বন্ত্রথও সিক্ত করিয়া, তন্বার! বাঁধিয়া রাঁখিলে, নখকুনী ভাল হয়। 

| পাকুই। 
কর্দমাদিতে অধিকক্ষণ থাকিলে, অক্কলীর সংযোনস্থানে ক্ষত হয়, 

সাধারণত চলিত কথায় ইহা পাঁকুই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই 
পাকুই হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, মুদ্দীর পাতার রস গ্রয়োগ করিলে, 
তৎক্ষণাৎ নিরাময় হয়। 

* পদতল ফাটা। 
ফাঁটিলে চলিতে "বিশেষ কষ্টবোঁব হয়। ইহার ওধধ লিবিত্ত 

*হইতেছে। সাদা ধুনা ঘ্ৃতের সহিত মি্রিত করিস, ফাটায় লাগাইয়া অগ্নি 
উত্তাপে সেক দিলেই আরোগ্য হয়। | 

* রাত্র্যান্ধত | 
অনেকে রাত্রিকালে দেখিতে পান না। রাত্রিতে কোনস্থানে গমনাঁ 

গমন করিতে হইলে, বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠে। এই রোগ প্রতীকার় 
করিতে হইলে, সদ্য গাঁভীঘ্বত রোগীর তালু ও চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে, রাত্াপ্বতা 
বিদুরিত হইয়া, চক্ষুঃজ্যোতি পুনর্ধার পূর্বববৎ হয়। 

* টাঁক্। 
টাক রোগ হইলে, মস্তকের শো! একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ফেশই 

মন্তকের শোভা, সুতরাং কেশহীনতা৷ যে অত্যন্ত শোভানষ্টকারী, তাহা! কে 
অস্বীকার করিবে? আবার এই রোগে যদি স্ত্রীলোক আক্রান্ত -হয়েন, 
তাহা হইলে আরও কণ্টকর। এক্ষণে এই টাক, রোগ নিবারণের উপার 

লিখিত হুইতেছে। এতক্লিখিত নিয়মানুরূপ উষধ সতত ও ব্যবহার করিলে 

ফললাভে সমর্থ হইবেন। 
হরিতকী এক তোলা, বহেড়। এক তোল এবং বৃহতীর মূল এক তোলা, 

একত্রে মধুর সহিত পেষণ করিয়া! টাকে প্রযুজ্য। 

কুকুর ও" শৃগালের বিষনাঁশ | 
শ্গাল দংশনে অন্য শৃগালের রোম এবং কুকুর দ্ংশনে অন্য ঝুকুরের 

রোম কদলীর মধ্যে করিয়া মেবন করাঁইলে, বিষ নষ্ট হয়। রর 

লেবু ও তেঁতুল দি অরে রত পরিষ্কার করে। 
(১৪ ) আন 78 



১০৩ ংসাঁর-উতরু । 

ইন্দুর নিবারণ । 
গৃহে ইন্দুরের উপদ্রব হইলে, আঁকন্দের পাতার ধুম গ্ৃহমধ্যে ও ইন্দুর 

গর্তে প্রদান করিলে, ইন্দুরসমুহ চিরদিনের জন্য সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া 

পলায়ন করে। এক সপ্তাহ ক্রমান্বয়ে ধূম দিবার প্রয়োজন । | 

| স্তনহুগ্ধ বৃদ্ধি । 
গ্রস্থতির স্তনে প্রচুর দুগ্ধ না থাকিলে, শিশুর জীবন নষ্ট হইবার 

সম্ভাবনা । মুতৃত্তনে বালকের শরীর গঠিত ও মেই পরিমাণে তাহার 

সুখস্বচ্ছন্দতা নির্ধারিত হইয়া থাকে । বাঁলক প্রচুর ছুপ্ধ পাঁন করিতে না 

পাইলে, যদি জীবিতও থাকে, তথাপি তাহার শরীর পরিপু্ট হয় না। 

আজীবন দুর্বল অবস্থায় ক্ষুন্নমনে কালযাপন করে। এজন্য সন্তানকে প্রচুর 
স্তনদুপ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্তবা। বদি প্রথতীর স্তনে উপযুক্ত পরিমাণে 
দুগ্ধ না থাকে, তাহা হইলে নিয়্লিখিত ওঁষধ ব্যবহার করিলেই স্তনে ছুগ্ধ 

সঞ্চ(রিত হইবে, সন্দেহ নাই । 
ভূমিকুম্মাণ্ডের মুলচুর্ণ অর্ধ তোলা, আতপ তুল চূর্ণ অর্ধ তোলা, এক 

'ছটাক ছুগ্ধের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে, যথোপযুক্ত ফললাভে সমর্থ 

হওয়। যাঁইবে। 

* পেটফাপা। 
অত্যধিক আহাধ্য উদরস্থ করিলেই, অজীর্ণ ও ভজ্জন্য পেট ফাঁপিয়া 

চৌয়া উদগার উঠিতে থাকে, আঁহারে রুচি থাকে না। ইহা নিবারণ 
স্ী্িতে হইলে, পাঁচটা মরিচ চূর্ণ এক পোয়া মিশ্রি ভিজার জলের সহিত 
গাঁন করিতে হুয়। তাহা হইলেই পেটফাপা বিদুরিত হইয়া, পুনর্বার পুর্ববৎ 

ক্মুধা হয়। | ্ রি 

* রজঃরোধ। | 

স্ত্রীলোকের মাসিক খতু রুদ্ধ হইলে, তাহার সন্তানের সম্ভাবনা থাকে না। 
এই জন্য ইহার নিবারণার্থ ওষধ সেবন আবশ্তক। প্রতিদিন পাঁচটা কাঁচা 
সুপারি চিবাইয়৷ উদরস্থ করিলে, পুমর্বার রজঃ নির্গত হইবে। | 

হলকা! বৃক্ষের মুল কাজির সহিত সেবন করিলেও, নষ্টখতু আরোগ্য 
হয়। 

5. কেরোসিন তৈল ছারপোকার ওষধ। 
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সংসাঁর-তরু । ১০৭) 

সহজভ্বর। 

কেবলমাত্র পিত্ত কুপিত হইয়া জর হইলে, ছুই তোলা গুণঞ্চের রন 

সেবন করিলেই নিরাময় হয় 
কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপে জর হইলে, এক তোল! হেলেঞ্চা রস ও. 

এক তোল৷ ক্ষেত পর্পটার রস একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে» 
নিরাময় হয়। 

কেবলমাত্র ফের প্রকোপে জর হইলে, এক তোলা তুলসী রস ও এক 
তোল! সেফালিকাঁর পত্ররস সেবন করিলে, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। 

” বাধকবেদনাঁশান্তি । 
প খতুন্নানের পরদিন হইতে সিকি তোলা হঁঢুটার রস ও মিকি তোলা 
পানের রস একত্রে স্বানাস্তে তিন দিবস সেবন করিলে, অতি উৎকট বাধকের, 

বেদনাও শাস্তি হইবে। 

” ঘুর্ণিরোগ শান্তি । | 
যাহার সর্ধদ| মস্তক ঘুর্ণিত হইতে থাকে, তাহাকে অন্নের সহিত 

প্রথনতঃ কচি পরিষ্কার দুর্বা ঘাস ভাজা এক তোলা, তৎপরে বীজহীন 
ডুমুর ভাজা! এক তোলা খাইতে দিবে এবং মন্তঞ্চে লাউয়ের তৈল মর্দন: 
করিতে দিবে। তাহা হইলে, দুর্ণিরোগ নিরাময় হইবে। ..- 

| * মাথাধরা | | 
ময়দা পাঁৎলা" করিয়! জলে গুলিয়া রগে লাগাইলে, মাথাঁধরা আরোগর- 

হয়। মুথাধীসের রস রগে দিলেও মাঁথাধরা আরোগ্য হয়। হস্তের. পেশী 
সবলে বন্ধন করিলে, তৎক্ষণাৎ মাথাধরার, যন্ত্রণা গ্রশমিত হয়, এমন অত্যাশ্চর্যয 
মুষ্টিযোগ দ্বিতীয় নাই। র | 

পাঁনের উণ্টা, পিঠে চুণ লাগাইনা, রগে -বসাইয়া! দিলেও, মাঁথাধরা 
নিবারণ হয়॥ | এ 

ৃ ৃ * মুচ্ছাবায়ু শান্তি । 
নিব স্থানবিশেষে সংঘটিত হইলে, মৃত্যু পর্য্যস্ত ঘটিতে পারে 

ুঙ্ছারোগণ্রস্থ ব্যক্তির বিদেশে গমন কর! নিতান্ত অন্যায়। ইহ! নিবারণের 

ওষধ নিয়ে লিখিত হইতেছে । [1 

: - মুখসরু জূতায় স্বাস্থ্য নষ্ট করে ॥... 



১০৮, | ংসার-তরু |] & ০০৫৯০০৪০০০৬ 
বসোত এক পোয়া! পরিমাণে লইয়া, তাহা জলঘ্বার! বাটিয়৷ সমস্ত গাত্রে 

মর্দন করিবে, দগ্ুত্রয় পরে উঞ্চজলে স্নান করিবে । এই ওঁষধ তিন দিবস 
ব্যবহার বিধি। 

নিশিন্দা মূলের ছাল অর্ধ পৌঁয়। কাজির সহিত উত্তমরূপে বাটি 

সর্বাঙ্গে মর্দন, নগ্য গ্রহণ ও মস্তকের তালুদেশে প্রদান করিলেও, মুর্ছারোগ 
নিরাময় হয়। এই ওধধ সপ্তাহকাঁল ব্যবহার করাই বিধি | 

” ফোঁড়ার পাক । 

গরুর দত্ত মাখনের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, ফোঁড়া কি বাঁঘিতে প্রলেপ দিলে, 

এক রাত্রির মধ্যে পাকিয়া যায়। 

_ শ্বেতন্দনের প্রলেপ দিলেও, ফোড়া পাকে এবং আপনা হুইতেই 

পাঁকিয়া যায়। | 

/»ফোড়া বসাইবার ওষধ। 
/ রণুনের রস ও মেটেসিন্দুর একত্রে মিশ্রিত করিয়া, কুচকী কি বাধিতে 

গল্প দিলে বসিয়া যায়। 

ছোটগোঁয়ালের পান্তা হকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও, ফোড়া ও 
বাঁধি বসিয়া যায় । এ 

বরফও বাঁধি প্রভৃতি বসাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
পাকা তেঁতুল বীজের শাষ সাতটা, চিন! বাসন ভাঙ্গার গুঁড়া এক 

ছটাক, মন্স! গাছের পাত। অগ্নিতাঁপে উষ্ণ করতঃ তাহার রসে. বাটিয়া, 

বাধি বা ফোড়ায় প্রলেপ দিতে হইবে । পরিশেষে তাহার উপর ভেরেগ্ডার 
পাঁতা ও তছুপরি তুল! দিয়া উত্তম্ূপ বন্ধন করিয়া দিবে। তাহা হইলে, 

সমস্ত দুষিত রক্ত জল হইয়া, প্রজীবন্ধার দিয়া নির্গত হইবে। - - 

| ” নাশারোগ 1 
দাড়িম্বের মূল এক তোলা, -গেঁটিয়া দূর্ব্বা এক ভোলা, হরিতকী. এক 

তোল, বহেড়া! রক তোলা, কাচা আমড়ার শাস এক তৌলা, কটফল 
এক তোল! সমভাগে চূর্ণ করতঃ নস্য গ্রহণ করিলেও নাশারোগ নিবৃত্তি হয় । 

বসাক পত্র অর্ধ পোয়৷ ও মধু অর্ধ পোয়া মিশ্রিত করতঃ ছইবার সেবন 
ক্লে, নাশারোগ নিবারিত হইব! থাকে ্ | 

কার্দলিক এসিডের গন্ধে সর্প দুর হয়৷ 



সার-তরু । ১০১ 

তিলফুল চূর্ণ সর্ষপ তৈলে পেবণ করতঃ সুর্ধযপক করিয়া, তাহ। মস্তকের 

তালুতে প্রয়োগ ও এ তৈলের নাশ লইলে, নাশারোগ নিরাময় হয়। 

শ তোঁত্ল]। 

ধাহাদিগের কথা কহিতে বাঁধে, তাহারা নিয়মিত কীঁকর মুখ মধ্যে রাখিয়া 

দিলে, তোল! রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন । . 

/ কর্ণে তাল! লাগা নিবারণ । 
দৌক্তা তাঁমাকু কলিকাঁয় সাঁজিয়া দম কসিবে এবং ধুম পরিত্যাগ করিবে 

না, তাহা! হইলে তালা ভাল হয়। প্রবাদ আছে, এই ক্রিয়। দ্বারা কালাও 

আরোগ্য হয়, কিন্তু ইহা আমব! পরীক্ষা! করি নাই। পাঠকগণের মধ্যে 

যদি কেহ অনুগহ পূর্বক ইহা৷ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহ! হইলে তাহার 
ফলাফল আমাদিগকে জ্ঞাপন করাইলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব । 

কয়েক খণ্ড আদা র্বণ করিয়া ডুব চির কাণের তালা তংক্ণাৎ 
ছাড়িয়া যার। 

কর্ণ চাপিয়া' আঁড়াইটী মরিচ চর্ব্বণ করিয়া, মুখ বন্ধ করতঃ কাণের চাপা 
ছাড়িগা দিলে, তালা লা নিবারিত হইয়া থাকে। 4 

* আমাশয় | রা 

কাঁচা আমর লবণসংযুস্ত করিয়া ব্যবহার করিলে, আমাশয় প্রশমিত হয়। 
মাঁষকলাইয়ের দাইল হিং মিশ্রিত করতঃ উভয় দিকে কলাপাত দিয়! পিষ্টকবৎ 
করিবে । পরে দেই কলাপাত সহিত মাষকলাই দাইল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, 

অন্নের সহিত ব্যবহার করিলে আমাশয় নিবারিত হয়। ্ ূ 

পুরাতন তেঁতুল এক ছটাক, এক পোয়া শীতল জলে ভিজাইয়া, সেই জল 
লবণসংযুক্ত করিয়৷ পান করিলে, আমাশয় রোগের শাস্তি হয়। 

” আমরভ্ । ও 

যদি আমরক্ত গীড়ায় আম নির্গমনকালে -তৎসহ শোদিত নির্গত হয়, তবে 

নিয্লিখিত ওষধ.ব্যবহার কর্তব্য | 

আমধান্সের চাউল কাটখোলাঁয়. ভাঁজিয়া ভন্ম করতঃ তাহা এক 'পোয়া 

পরিমাণ জলে নিক্ষেপ করিবে। উত্তমরূপ শীতল হইলে, তাহাতে সামান্ত 

পরিমাণে চিনি নিক্ষেপ করিয়া সেবন করিলে, আমরক্ত নিবারিত হইজ, 



৬১৪ ংসার-তক । 

বলা. বাহুল্য যে, আমরক্ত নিবারিত হইলে, তৎসহ আমাশয়ও নিবারিত 

হইবে। 

বলবিবদ্ধক রস । 

এই ওধধ সেবনে বল বুদ্ধি, শরীর কাস্তিবিশিষ্ট, ক্ষুধা, অগ্নি ও মস্তিষ্ক 
বৃদ্ধি হয়। এতগুলি গুণবিশি্ই ওষধ কুত্রীপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । শ্রীক্ষ- 
কালে এই গুঁষধধ সেবন বিশেষ প্রকারে নিষিদ্ধ। কেননা, গ্রীষ্মকালে 
অত্যধিক উঞ্ণ হইয়া, শরীরের উপকার দূরে থাকুক, বরং অপকারই হইয়া 
খাকে। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাসের অর্ধাংশ পর্য্স্ত এই ওষধ ব্যবহারের 

সময় । এই নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ওষধ সেবন করিলেই উপরোক্ত শ্ষল- 
লাভে সমর্থ হওয়া! যায়। . 

উধধ।-_-লবঙ্গ ছুই তোলা, জায়ফল ছুই তোলা, জয়ত্রি ছুই তোলা, 

খুজরাটি এলাচ ছুই তোলা, এচগন্ধ নাগারি ছুই তোলা, মহার্বরী বচ ছুই 

তোল, পিপুল ছুই তোলা, পিপুলমুল দুই তোল, ত্রিফলা ছুই তোল৷ 
এই কয়েকটা দ্রব্য উত্তমরূপে থেৎলাইয়! পুটুলী বাধিবে। পরিশেষে একটা 
পৃথক পাত্রে ছুই সের জল ও অর্ধ সের মিশ্রি রাখিয়া, তন্মধ্যে এ পুটুলী 
নিক্ষেপ করিবে। আবার পৃথক একটা পুটুলীতে দেড় তোল! হাচটি বাঁধিরা 
তম্মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরিশেষে পাত্রের মুখ উত্তমরূপে আবন্দ করিয়া, 

এক সপ্তাহ দিবারাত্রি রৌদ্র ও শিশিরে রাখিয়া দিবে। পরে প্রতিদিন 
এই রস এক ছটাক মিশ্রির পানার সহিত সেবন করিলেই উপরোত্তু ফল- 
লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। ওষধ প্রস্ততকালে বিশেষ সাবধান হওয়া 
'আব্তক, € যেন কোন অংশে কোন প্রকার ত্রটা, না ঘটে। 

* দন্তরোগ | ভি 
| দস্তগীড়। অতিশয় কষ্টকর । যে আহাধ্য মানমের গ্রাণধারণের একমাত্র 

উপায়, সেই আহাধ্য দত্তের সাহায্য ব্যতীত উদরস্থ হইতে পারে না, হইলেও 

পশ্িপাকের নানাবিধ বিদ্ব উপস্থিত হওয়ায়, আহীর্য্য গ্রহথে প্ররীরের উপকার না 

হইয়। বরং অপকারই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, পরস্ত দত্তের আবশ্তক ও ডাহা 
যথোপযুক্ক কারধ/ক্ষম রাখা একাস্ত কর্তব্য । 

' ১ দস্তরোগ হইলে, তাহা নিবারণের নানাবিধ উপায় লিখিত 108 . 

- জজীধরোগে তামাক ও-নপারি পরিত্যজা। 
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ওষধ।--নাগকেশর মূল এক তোল! ও আদা এক তোলা একত্রে ব্্টন ও 

তন্বার দন্তধাবন করিলে, ন্তের পীড়। উপশম হয়। 

বৃহতীর মূল এক তোলা, নীলকণফুলের মুল এক তোলা, একত্রে বণ্টন করিয়া! 
তন্দ্রা দত্তধাবন করিলেও, দস্তরোগ নিরাময় হয়। 

" আমের পীড়া । 
ধাইঞ্চুল *এক তোলা, লোৌধ এক তোলা, বৃহত্তী মূল এক তোলা, নুপক্ক 

দাঁড়িম ছাল এক তোলা, সমভাগে আতপ চাউলের জল দিয়া বাটিয়া, 
কুলের মত এক একটা বটিক। প্রস্তত করিবে। অনস্তর বাসি জলের সহিত 

এক একটী বটিক। সেবন করিলে, আমের পীড়া নিরাময় হয় । 

অসাঁময়িক গর্ভপাত । 
অসাময়িক গর্ভপাঁত হইবার উপক্রম হইলে, ঝাঁপি টেপারীর বীজ কদলীর 

মধ্যে পুরিয়। সেবন করাইলে আর গর্তুপাতের আশঙ্কা! থাকে না। গর্তিগী 
যথাসময়ে জুথে সন্তান প্রসব করেন । 

*গ্রমেহ। ) 

অর্ধ সের দুগ্ধ ও অর্দ পোঁয়। কচি-লাঁউ একত্রে এমনভাবে ক্দীর 

করিবে, যেন লাউ গলিয়। ছু্ধের সহিত উত্তমরূপ কঠিন হয় তিনদিন 
মাত্র এই ক্ষীর স্সানান্তে সেবন করিলে অতি উৎকট আমেহও আযোগ্য. 

হইয়া থাকে । 

উদ্ধগ নিবারণ। 
উর্দ,গজনিত মস্তকের যন্ত্রণা প্রশমিত করিতে হইলে, লবঙ্গের ধূয গ্রহণ কা 

কর্তৃব্য। কাঁগজের পলিতার ধৃম নাশাপথে আকর্ষণ করিলেও উর্দ/গজনিত 

মাথাঁধর! নিবরিত হইয়। থাকে । 
 যবের চাউল কাচ! ছুপ্ধে বাটিয়া খাইলে এবং মন্তকে জলমিশ্রিত কাচা 

 ছুগ্ধের' ধার! দিলে, উর্ধ,গজনিত উৎকট মাথা ধরা, রগ টন্টনানি, মাথা 

ঘোরা প্রভৃতি সমস্ত উপনর্গ নিবারিত হয়। 

+ থুনক। । 

ওঁষধ ।-_ইচ্টী এক তোলা, গোলমরীচ এক তোলা, রী এক 

তোলা, দগ্ধ হরিত্রা ভন্ম এক তোলা এই জ্রব্য চতুষ্টস ছাগ হ্ধে? পে 

গৃন্ধকের গন্ধ ও কয়ল৷ দুর্গন্ধনাশক 7. 
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করিয়! স্তনের উপর প্রলেপ দিলে, একদিনে যস্ত্রথা নিবারণ ও উর্ধ,সংখ্যা এক 

সপ্তাহ ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। 

মন্দাগ্রিনাশক বটিকা | 
ওষধ। বীজশূন্য বড় হবিতকী বাঁর মাষা, বীজশুন্য বহেড়া বার মাঁধা, 

আমলকী বার মাষা, মৌরী বার মাধা, শ্বেতচিতাঁর মূল সাত মাধা, শুক 

পদিনা সাত মাষা, ধনিয়া সাত মাষা, গুজরাটি এলাইচের দানা সাত মায়া, 

মুখা তিন মাষা, পিপ্ললী তিন মাষা, মরীচ তিন মাধা, দোহাগার খৈ 

ছুই মাধা, লবণ এক তোলা, লাহোরী লবণ সাত মাষা, চুক এক তোল! 

এই কয়েকটা দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ কাঁগজীলেবুর রসে মিশ্রিত করিরা, 
শুষ্ক করিতে হুইবে। পরিশেষে পুনর্ধার কাগজীলেবুর রসে বাটিয়া, কুলের 
নায় এক একটা বটিকা প্রস্তত করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিবে । 
তাহ! হইলেই ওষধ প্রস্তত হইল । 

প্রয়োগু ।-_ প্রত্যহ প্রাতে একটী বটিকা জলের সহিত সেবন করিষে 

এবং রাত্রিতে শয়নকালে একটী বটিকা সেবন করিয়া নিদ্রা যাইবে । সমস্ত 

পরিপাক ও প্রাতে বাহ পরিফার হইয়া, দিব্য স্বচ্ছন্দতা অনুমিত হইবে। 

বাল্সা নিবারণ | 
শিশুদিগের উৎকাশি, কঠনালী ঘড় ঘড়ানি, কফ গ্রতৃতিকে বাল্সা বলে । 

ইহাতে শিশুরা বড় কষ্ট পায়। ব্লাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কেবল কাদিতে 

থাকে, ভ্তনপান করিতে চাহে না, ক্রমশঃ ্ববল হইয়া পড়, ইহার 

প্রত্তীকারের উপায় নিয়ে বিবৃত হইল । 
ওষধ। গোটা পান একটা, লবঙ্গ একটা, জারফল চূর্ণ এক আনা, এক 

তোল! পরিমাণ জলের সহিত বাটিক প্রদীপের শিখায় উষ্ণ করিয়া, ছুই 

তিনদিন ব্যবহার করাইলেই শিশুর সমস্ত পীড়া নিরামন হয়া, পুর্বের মত 

ছুপ্ধপান ও হান্ত করিবে। 
”কর্ণরোগ | 

জর্দ বর্ণের ঘিয়ে কড়ি দগ্ধ করিয়া, চুর্ণ করতঃ এক সিকি পরিমাণে 

পাতিলেবুর রসের সহিত মিশাইয়া, কর্ণের ভিতর সি দ্বার! প্রবেশ 
করাইয়া রাখিলে, কর্ণরোগ নিরাময় হস! 

 বনুষ্য গাত্রের স্বাভাবিক তাপ, ৮৯1৪ । 
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কাঁণ পাকিলে, গোলাপী আতর তুলার করিয়া ক্ণের মণ্যে দিয় 

শ্বাখিলে, আরোগ্য হয়। পিমুলের নূল মধুর সহিত বাটিগ়া কর্ণে দিলে, 
কর্ণশুল নিরাময় হয়। 

কর্ণমুল ফুলিলে, মনসাগিজের পাতা অলপ পরিমাণে ঈগ্ধ করিয়া, তাহার 

রল আফিং সহ মিশাইয়! প্রলেপ দিলে ফুলা নিরাময় ভয়। 

কেবলমাপ্র টাট ক' ঢুণের প্রলেপ দিলেও ফুলা কমিয়া বাঁধ । 
সর্বাঙ্গের বেন ও যে কোন প্রকার ফুলায় চুণের প্রলেপ দিলে, 

আরোগ্য হইতে দেখা গিয়া থাকে । 

* হাত পা ভ্বালা। 

তেলাকুচার পাতার রল ছুট তোলা এরং তিলইতল দুই ভোলা প্রস্তর 

পাত্রে মাড়িয়া, রৌড্রের তাঁপ দিলে যখন অত্যান্ত উষ্ণ হইবে, তখন সে 
তৈল মস্তকে, হস্তে ও পদের তালুতে মর্দন করিলে, ভাত পা জালা ভ২- 

ক্ষণাৎ নিবারিত হয়। কেবলমাত্র তেলাকুচার পাভার রসেও হাত পাজ্ছালা 

প্রশমিত হয়। 

* জলদেোষ। বৃ 

কদম্ের পাতা দ্বারা অগুকোষ উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিলে, জল- 

দেয নিবারিত হয়। ইহাতে একশিরাও নিরাময় হয়। 

1 একশির। 

একশিরা পোগ অন্তান্ত যন্থণাগ্রদ । ইহার নিবারণ উপায় নিম্নে লিখিত 

হইতেছে । তাম্র অন্ুরী থে অঙ্গ স্ফীত হইয়াছে, তাহার বিপরীত দিকের 
পদের বুদ্ধাঞ্ুলিতে পরিধান করিলে, একশিরার বন্্রণা নিবারিত হয়। 

* শিরঃশুল। 

আমলকী চূর্ণ স্বতেয় সহিত নিরনিত সেঘন করিলে, পরিণামে শুলের 
আশঙ্কা ও তাহার পূর্বেবোপসর্গ নিবারিত হয়। 

কদঘ্ের কচি পাতা মস্তকে মর্দন করিলে, শিয়ঃশুল প্রশমিত হয়। 

সূ্যমণির মুল মরীচের সহিত বাটিরা মস্তকে দর্দন করিলে, শিরঃশূল 

আরোগ্য হয়। | 
নিসিদ্ধার মূলের রস, গৌল মরীচেত গুড়, ছাগছগ্ধ, গোমুব্র সমভাবে 

রিনি রিল সিিগি 

_. ছুণের জল শিশুর অজীর্ণরোগে উপকারী । 
(5১৫ ) 
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নম্ত লইলে, আধকপালিয়া, মাথাব্যথা নিরাময় হয় । 

গুলল.টি, দেবদাঁরু, পিগ্ললী ও গুড় সমভাবে পেষণ করিয়া, উষ্ণ দ্ধের 
সত সেবন করিলে, উর্দ,গঃ আরোগ্য হয়। 

+ সুতিকারোগ । 
প্রসবান্তে সতিকাগারে প্রস্থতির এক প্রকার পীড়া হয়, তাহার নাঁম 

সুতিকাঁজর। ইহা নিবারণের উপায় নিয়ে লিখিত হইতেছে । 
ওউষধ1--ডাক নামক পক্ষীর মাংস গোঁলমরীচের সহিত ঝোল রাদ্ছিয়! 

তিন দিবস সেবনে আরোগ্য হয়। 

প্রকারান্তর ।-মাগুর কিন্বা কৈ মতস্তে ধনিয়া ও পুইশাকের শিকর 

বাঁটিয়া, সেই ঝোল রাদ্ধিয়া, শৃতিকারোগগ্রস্থাকে অন্নের সহিত খাইতে 

দিবে। যতক্ষণ তিক্ত না লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত খাইতে দ্বিবে, তাহা হইলে 
নিশ্চয় নিরাময় হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। 

" ভেদ নিবারণ। 

৬ যে কোন গতিকে হউক না কেন, অধিক পরিমাণে বাহো হইলে, নিম্ন 

লিখিত বটিকা একটী বাসি জলের সহিত সেবন করাইলে, তৎক্ষণাৎ ভেদ 
নিবারিত হইবে। ঘর্দি এক বটাকাতে সম্পূর্ণ নিরাময় না হয়, তাহা হইলে, 
আর একটী বটিক সেবন করাইবে। 

ওউষধ।-_জায়ফল এক তোলা, লবঙ্গ এক তোলা, গুজরাটা এলাচ অর্দ 
তোলা এবং মধু ছুই তোলা উত্তমরূপে একত্রে মাঁড়িয়া, মটর প্রমাণ বটিকা 
প্রস্তুত করিয়। রাখিয়া দিবে। ব্যবহারকালে সেই বটিকা বাদি জলের 
সহিত সেবন করাইলেই নিরাময় হইবে। বিশ্চিকার সময় এই বটিক 
গৃহে গৃহে প্রস্তত করিয়া রাখা কর্তব্য | . রি 

গাত্রচিহন দমন | 

পারদব্যবহারজনিত শরীরে যদি চক্রাকার চিহ্ন, চুলকনা, ফুসকুড়ি প্রভৃতি হয়, 
তাহার নিবারণ প্রণালী এইরূপ । 

ওষধ।--কাল তুলসীর পত্ররস প্রতিদিন এক ছটাক পরিমাণে ব্যবহার 
করাইবে। এক সপ্তাহ মধ্যে গাত্রের সমস্ত চিহ্ন মিলাইয়! যাইবে । 

প্রফারাস্তর ।__কুক্সীমার রস সর্বাঙ্গে মর্দন করিলেও, পারদ ব্যবহাঁর- 
জনিত সর্বাঙ্গের চক্রাকার চিহ্ন নিবারিত হইয়! থাকে । 

গীত্রকণু ও পিতে চিরতার জল উপকারী । 
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" প্রআ্াব নিবারণ । 

অত্যধিক প্রজ্রাব হইলে, যজ্জডুদ্বুর ভাতে দিয়া, তাহা! তৈল লবণসংযোগে 
অন্নের সহিত ভোজন করিলে নিবারিত হয় । 

জলের পরিবর্তে ডাবের জল পান করিলে, প্রতাঁবাধিক্য নিবারিত 

হইয়া থাকে | 

বালকের সদা নিবারণ । 

বালকের সপ্দি বুকে বসিলে, রামতুলসীর পত্ররস সম্বুকের মধ্যে পুরিয়া, 

উষ্ণ করতঃ সেবন করাইলে, সর্দি উঠিয়া বা অধোঁঃ হই যাঁয়। 

অঞ্জনি। 

চলিত কথাক়্ ইহাকে আনাই বলে। ইহা চক্ষুর পাতাঁর উপরে বা 
নিয়ে ব্রণের মত হইয়!, তাহ! ক্রমে পাকিয়া বিশেষ যন্ত্রণা প্রদান করে। 
ইহা! নিবারণ করিতে ইইলে, যে স্থানে ব্রণ হইয়াছে, সে স্থানে কচি 
আমের পাতা ভাঙ্গিয়, সেই পাতার বৌটার রস ছুই তিনবার লাগাইয়! 

দিলে, তৎক্ষণাৎ বেদনা নিরাময় ও ছুই একদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য 
হইয়া যাঁয়। 

* কর্ণচটিক]1। 

প্রচলিত কথাঁয় ইহাঁকে কাঁণচট। বলে। কাঁণের' উপরে এমন এক 

প্রকার ক্ষত হয় যে, কোনমতে ইহা! আরোগ্য হয় না। এই ব্যাধি বিশেষ 

যন্ত্রণাপ্রদ । ইহা নিবারণ করিতে হইলে, আমগাছে কাঁণচট। বলিয়া এক 
প্রকার অবিকল কাঁথের মত্ত জঙ্মিয় থাকে। সেই কাণচট1 বাটিয়।' অঙ্গ 
গরম করিয়া, ছুই তিনদিন ক্ষতে প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হয়। 

* ওতক্ষত। 

ওষ্ঠে ক্ষত 'হুইলে, তাহাতে বিশেশ যন্ত্রণা হয়। আহার কন্ধিতে বড়ই 
জাল! যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ইহার নিবারণ উপায় লিখিত হইতেছে। বটের 

নূতন পাতা ভাঙ্গিয়া তাহার আঠা, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে, অতি সত্বরেই 

নিরাময় হয়। | 

শূল ব্যথায় লবণ ও যোৌয়ান উপকারী | 
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৮ ওষ্টব্রণ | 
ফোড়া অপেক্ষাও ব্রণ কষ্টকর। তাহা আবার স্থানবিশেষে হইলে, 

আরও কষ্টকর হইয়া উঠে। ওষ্টের ব্রণ এতদূর সাংঘাতিক যে, তাহাতেই 
রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হইয়া! থাকে । ওষ্টব্রণে ওষ্টের উপরে ক্ষত হয় না, 

মাংসের নীচে ক্রমশঃ পচিয়! উঠিয়া, অল্পদিনেই রোগীর জীবনসংশর কাযা 
(ভোলে । কিন্তু এই ব্যাধির প্রৃতীকাঁর অতি সামান্ত দ্রব্য দ্বারা হইতে 
গারে। ব্রণে বেদনা হইলেই সেই স্থানে অল্প পরিমাণে টাটকা কলিচুণ 
দিলেই বেদন। নিবারণ ও ক্রমশঃ ব্রণ আগোগ্য হইয়া যায়। 

* ধবজভঙ্গের পটা । 

অন্পদিনজাত ধ্বছ্রভঙ্গ ইহাতে নিশ্চয়ই নিরাময় হইবে। নাগেশ্বর ফুলের 
আতর এক রতি পানের সহিত সেবন এবং এক ক পরিমাণে উপস্থের 

গেড়ায় মর্দন করিয়া, তাহার উপর নেকড়ার পটী বাঁধিয়া তিনদিন রাঁখিবে, 
তহ! হইলেই ফললাভে সমর্থ হওয়! যাইনে । 

* বীর্্যহীনতা 

কোন কোন স্থানে কোন বাক্তির রতিকাঁলে বীর্য স্থলন হয় নাঁ। 

অথবা! হইলেও, অতি সামান্ত পরিমাঁণে জ্বলন হয়। তাহাতে সস্তান হইবার 
ক্যেন সম্ভাবনা থাকে না, তজ্জন্ত বীধ্যবৃদ্ধি হওয়ার যে ওষধ তাহ! ব্যবহার 
করা কর্তব্য। এক পোয়া পরিমাণে গ্রাভীদুগ্ধের সহিত তিন চারিটা 
সোহার!। € মেওয়াবিশেষ ) নামক ফলের গুড়া মিশ্রিত করিয়া, উঞ্চ 

করিয়৷ সেবন করিলে, অধিক পরিমাণে বীর্য হইবে এবং তাহাতে সম্তান 

জন্মাইবার কোন বা বা হইবে না। 

" মুখ ও গা ফাটার ওষধ। 

. অন্তান্ত সময়ে না হউক, শীতকালে লোকের মুখ "ও "গা ফাটিয়া বড়ই 
যাতনা প্রদান করে। দেখিভেও অত্যন্ত বিশ্ব হম, ইহা র নিবারণ উপায় 
নিয়ে লিখিত হইল । | | 

মোম ও ফুলেল তৈল একত্রে নিশাইয়। অন্নিতে জাল দিবে । উত্তমন্ধপ 
মি্রিত হইলে, তাহা জল নিক্ষেপ করিনে। উত্ভমরূপ শীতল হইলেই 

ধুতুরার পাতীর ধুমপান হীপানি কাঁশিতে উপকারী । 
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জমিয়। যাইবে, তখন উহ! ফাঁটায় লাগাইয়া দিলেই অচিরে আরোগ্য 

হইবে। 

* দাত কড়া । 

দাতকড়ায় মুখের বড় যাতনা হ্য়। আহার করিতে কষ্টবোধ হয়। মুখ 
স্কীত ও বেদনায় বিবরণ হইয়া যাঁয়। ইহার একটী অতি আশ্র্যয ওষধ 
লিখিতেছি। 

ঘরের ঝুল সমভাগ লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মুখে দিয়া যে জল 

জমিবে, সেই জল দীতকড়ায় বারম্বার লাগাইবে এবং কুলী করিবে। যখন 

বুঝিবে আর বাথা নাই, তখনই শুঁধধ ফেলিয়া দিয়া মুখ ধুইবে। ইহার 
এই আশ্চধ্য গুণ পরীক্ষিত | 

* দক্তনালী। 

দন্তমূলে নালী ক্ষত হইলে, তাহার প্রতীকাঁর নিম্নলিখিত ওষধ দ্বারা 

ভইবে। এক তোল। গাব ভেরেগ্ডাঁর আঠা, সিকি পরিমাঁণ লবণ মিশাইয়া, 
তাহ! তামার পাত্রে উষ্ণ করতঃ ছুই তিনবার প্রয়োগ করিলেই, নাঁলী ক 

হইবে এবং দুইবার দিলেই সমস্ত যন্ত্রণা নিবারণ হইবে। 

বিষক্ষয় । 

কোঁন আহার্যের সঙ্গে যদি বিষ উদরস্থ হয়, তবে কলমী শাকের ডাটা ও 
পাতার রস আধ পোঁয়। পরিমাণে সেবন করাইলে, বমির সহিত উণিয়। 

যাইবে। যদি উদরের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাঁও জীর্ণ হইয়। যাইবে। 

» শৌক্সাবেদন। প্রতীকার | 

শ্লেমার জন্তু যে কোন স্থানেই বেদন! হউক না কেন, কপূরসংযুক্ত 

তার্পিন তৈল উর্তমরূপে দলিয়া, তাহার উপর কম্বলের সেঁক দিলেই ভাল 

হইবে । জল গরম করিয়া, তাহাতে এক টুকরা কম্বল ভিজাইয়া, তাহা 

'নিউড়াইয়া বেদন। স্থানে দিবে। তাহা হইলে একবার দিলেই অনেক 

উপশম হইবে এবং বাঁরত্রয় দিলেই আরোগ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই: | 

পশুদিগকে লবণ খাঁওয়াইলে, পুষ্ট হয় |. 



১১৮ সার- তরু | 

* ক্রোড়দক্র | ্ 
ভদ্রলোকের পক্ষে এই পীড়া সমূহ যন্ত্রণ! ও লঙ্জার বিষয়। ইহা মিবারণ' 

করিতে হইলে, ব্নপালঙ্গের পাত! লবণসংঘযুক্ত করতঃ রদ বাহির করিয়া, দক্রুতে 
প্রলেপ দিলে আরোগ্য হইবে । বলা বাহুল্য ষে, ওঁষধ লেপনের পুর্বে দাদ 
ঘুঁটিয়া দিয়! চুলকাইয়া শেষ ওষধ লেপন করিতে হইবে। 

শরীর সংস্কার | 

এই প্রক্রিয়ায় লিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য করিলে, স্ত্রীলোকের 
শরীর কোমল, ময়লাশৃন্য এবং চাঁকচিক্যযুক্ত হয়। ছুষ্ধে ময়দা মিশাইয়া, 
সমস্ত শরীরে মর্দন করিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, অল্প অল্প জল দিয়! 

শরীরের যাবতীয় মলিনতা নষ্ট হইয়া, শরীর দিব্য কোমল, স্ুখম্পর্শ ও 
চাঁকচিক্যযুক্ত হয়। 

ঘাড় মাগুরা । 

* + ঘাড়ে এমন ক্ষত হয় যে, ইহা সহজে আরোগ্য হয় না। রোগী ইহাতে 
অত্যন্ত কষ্ট পায়। ইহার প্রতীকার করিতে হইলে, ডেউফলের বীজ ছিলিমের 
জলে বাঁটিয় প্রলেপ দিলেই সামান্য দিনেই আরোগ্য হইবে। 

* বহুমুত্র | 
বহুমূত্র নিবারণের উপাক্স নিয়রূপ। .যজ্জডুম্বর ভাতে দিয়া, তৈল ও 

লবণসংযুক্ত করতঃ অন্নের সহিত ব্যবহার করিলে, বহুমূত্র নিবারণ হয়। 
অধিক প্রস্রাব নিবারণের ইহা এক অদ্বিতীয় মহৌবধ,-_কিস্তু পুরাতন বহু- 
কালস্থায়ী পীড়। ইহাতে নিবারণ হয় বটে, কিন্ত একেবারে আরোগ্য হয় না। 
নুতন ব্যাধির পক্ষে ইহা৷ আশু উপকারী । ৪ 

শ্লেক্ষ।.নিবারণ | 

ময়দার সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া, সেই ময়দার লুচি, ভাজিয়া খাইলে, 
কফ ও শ্লেম্। ভাল হয়। ১ | 

রা গোড়শুল । 

গৌঘানী (মৃত গরুর পেটে যে ঘাঁস থাকে ) জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ 

দিলে আরোগ্য হয় । 

আঁমানী,তেতুল ও অল্প র্যরহারে নেশা ছুটে। 
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ধাতুচলা । 

জবাঁফুলের পাঁতা ছুই তোঁল!, জল আঁধ পোয়ার সহিত বাটিক! তাহার 

সহিত ছুই তোল! চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে, ধাকুচল! নিবারণ হয়। 

কোরন্দ। 

অহিফেন জলে গুলিয়া৷ উষ্ণ করতঃ কোরন্দে লেপন করিলে, আরোগ্য 
হয়। কেতকীর মাথী ঘষিয়া লেপন করিলেও, কোরন' আরোগ্য হয়, 

কিন্তু এ ওষধ অধিকদিন ব্যবহার করিতে হয়। 

* অতিসাঁর। 

বটপাতা বাঁসি জলে বাটিয়া পান করিলে, রক্তাতিসার নিবারণ হয়। 

আমের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া পান করিলেও, রক্তাতিসার নিরাময় 

হইয়। থাকে । 

গ্রহণী। 

পাঁকাঁবেল ভিজা চিড়াঁর সহিত আহারে হুষ্ট গ্রহণী নিরাময় হয়। 

ঘোলের নহিত পাঁকাবেল ও চিনি দিয়া আহার করিলে, গ্রহণী আরোগ্য 

হয়। বকপুষ্পের মূল বাসি জলে ঘর্ষণ করিয়া, তোলা! প্রমাণ পান করিলে, 

গ্রহণী রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে সন্দেহ নাই । 

বারুদ আবিষ্কার ১৩৩৭ খুষ্টাব্দ। 



বৈজ্ঞানিক তত্ব । 

প্রথম প্রবন্ধ । 

বিজ্ঞান কি? 

বিজ্ঞান নামে আঁজকাল একটা! বিষম হুজুগ উঠিয়াছে। দেবগাদিগের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সমাজনীতির বৈজ্ঞনিক ব্ণাখ্যা, অধিক কি শয়নে, স্বপনে, 

ধ্যানে, জাগরণে শিক্ষেতগণ পিজ্ঞানমুর্তি অন্ধ্যান করিতেছেন। চারিদিকে 

বিজ্ঞানের তরঙ্গ উঠিয়াছে। বঙ্গদেশে আলকাঁশ যাহারা অর্থ বুঝে না, 
বিজ্ঞানের বি উপসপর্গটীর পর্যন্ত অর্থ জানে না, তাহাঁরাও আজকাল 

বিজ্ঞানের ধবজাধরী হইয়া, চীংকারে জগৎ তোলপাড় করিতেছে, পরশ্ম 
বৈজ্ঞানিক তব্বের ধার তাহারা অতি অল্লই ধারে। এই সমস্ত বিবঙ্ক 

দেখিয়া, আঁমাঁর অন্তরোধ যে, ইহাতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ব লিখিত; 

ভইবে, তাহা! পাঠকগণ পূর্বোক্ত প্রকার বৈজ্ঞানিক নিষয় জ্ঞান করিয়া, 

উপেক্ষ। প্রদর্শন না করে। বিলাতী “বিজ্ঞান সমালোচক” এবং আমাদিগের 

শাস্তাদির লিখিত বিষয় গুলির যে সকল বিষয় পরীক্ষায় ফল প্রাপ্ত হুওরা 

যায়, সে স্মন্ত ফলের প্রত্যক্ষ নিষয়গুলি লিখিত হইতেছে । বহু বিজ্ঞান 

গ্রন্থ হইতে বু প্রণ্ডিত কর্তৃক্ক পরীক্ষিত ব্ষিরগুলি পাঠকগণ এক ক্ষেতে 

পাইতেছেন। আঁশ। করি, লেখ যেন পডিয়াই নিশ্চিগ্ত না হন, ইহা 

পড়িষার জন্য নহে। পড়িবাঁর জন্য অনেক সুখপাঠ্য পুস্তক পাওয়া যাইবে, 

ই] কেবল পরীক্ষা করিনার। পাঠকগণ ইহার প্রকরণগুলি শিক্ষা করিয়া, 

স্বীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য।দি স্বহস্তে প্রস্তত করিয়। লইবেন, এরূপ আশ। করা 

অলঙগত নহে। 

ইহার প্রকরণীনুসাঁরে কোন দ্রব্য প্রস্তত করিলে, ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। 
এমন কি, যে জিনিষ বাঁজার হইতে ক্রয় করিলে, এক টাক! লাগিতে পারে, 
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ঘরে গ্রপ্তত করিলে, অবিকল তদ্রুপ, এমন কি তদপেক্ষা সি জিনিষ 

আট আন! মাত্র ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারিবে। | 

বিলাতী .. দ্রব্যাদি অধিকাঁংশতেই অনেক বিষাক্ত দ্রব্য থাকে ।. বান 

সৌনর্য্যপ্রিয় বঙ্গবাসী বিলাতী জ্িনিষের নাম শুনিয়াই, একবারে পুলকে 
পূর্ণ হন) এবং দিখিদিক জ্ঞানশুন্য হইয়া, তাহাই উচ্চমূল্যে ক্রয় করেন। 
তীহাঁদিগের জানা আঁবশ্তক যে, বিলাত হইতে যে সমস্ত ত্রব্যাঁদি সচরাচর 
আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই বাহাসৌন্দর্য্যে ঢাকা, বস্তগত্যা উহ! 
অন্তঃসার শুন্য । কিন্ত কেমন যে কালমাহাত্মা, এ সকল জানিয়াও__ দেখিয়া 
গনিয়াও বঙ্গবাসী এ মোহ ত্যাগ করিতে পারেন না । 

দ্রব্যের উৎকৃষ্টাপক্ষ্টত বিচার না করিয়া, টি বিলাতী নি 

এতদূর পক্ষপাতী হইয়! পড়িয়াছেন, বিলাতী দ্রব্যের অসারসৌন্দধ্য 
তাহাদিগের হাড়ে হাড়ে এমন ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে, ষদি ফেহ 

কোন খারাপ জিনিসও ক্রিলাঁতী বলিয়। পরিচয় দেন, তাহা! হইলে, সেই 
জঘন্য দ্রব্যও উচ্চমূল্যে বঙ্গবাসী ক্রয় করিতে কুঠিত হইবেন না। তল্- 
দিগের মনের ধারণা, বিলাতী জিনিস খাক্বাপ হইতে পারে না। এবে, 
বারেই বিলাতী জিনিন যে অবর্শণ্য, একথ| আমরা বলি না। বিলাত 
হইতে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয়, তাহার সমতুল দ্রব্য গ্রস্তত কর। বড় 

সামান্য কথা নহে। তবে একথা অবশ্ঠ স্বীকার্য যে, দেশের উন্নতির জনা, 
স্বদেশের বাণিজ্যপথ যথাঁসাধা প্রশস্ত করিবার জন্য সকলেরই স্বদেশোৎগন্ন 
পথ্যদ্রব্য ব্যবহার 'করা কর্তব্য । অন্ততঃ জাতীয়তা রক্ষ/ করিবার জন্য এ 

কৃতি বঙ্গবামীর পক্ষে নিতান্ত অসহ্ হইবে না। 
০০০ 

দ্বিতীয় প্রবন্ধ । 
গছ্ধদ্রব্য | (৮48701478% ) 

কতদিন হইতে পন্ধদ্রব্যের উপভোগ : লালস! মনুষ্য সমাজে পরিলক্ষিত 

হইতেছে, কতদিন হইতে প্রক্কৃতির এই প্রধান বিলাস উপাদান মানবগণকে 
মোহিত করিয়াছে, তাহান্ন ধারাবাহিক ইতিহাস পাইবার কোন উপায় 

নাই । তবে একথা অব হ্বীকার্যয, যতঙ্গিন হইতে মানবের ৃষ্টি, যতদিন 

ড্র ৩০086 108098 8। হ(:0106 ৪20) 
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হইতে মানব গ্রাণেন্ত্রিয় লাঁভ করিয়াছে, ততদিন হইতেই তাহারা সথগানধে 

অমোদিত ও ছূর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া আসিতেছে। পুণ্পের শ্বতাবজ গন্ধ 
ভোগ করিবার পর দ্রব্যের আনিষাঁর হইয়াছে, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে 
পারা ষায়। রঃ 

বেদে দেবতাঁগণ সচন্দন পুষ্প দ্বারা পুজিত হইয়াছেন। পুষ্প দেবতা- 

গণের প্রীতি সম্পাদনের জন্যই পুজায় ব্যবহৃত,হইয়া থাকে। অন্ভএব হিন্দুর 
সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ বেদে যখন পুশ্পের ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার 

পুর্বকার কোন ইতিহাস প্রাণ্ত হইবার উপায় নাই। উহা অনুমাণ দ্বার! 
স্থির কর! ভিন্ন উপায়ন্তর দেখি নাই । 

গাঙ্ছদ্রব্যের প্রথম আবিষ্কার সন্বদ্ধে এই বিবেচনা হয় যে, প্রথমে কোন 
সৃগন্বযুক্ত কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে, তাহা হইতে সুগদ্ধ নির্গত হয়, এই 

হইতে গন্ধদ্রব্য প্রস্ততের প্রা মন্ুধা সমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে। কোন 

গদ্ধপ্রবা অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া, উহার গন্ধ ভাগ ঘাম্পাকারে পরিণত 
ঞ তাহা সংগ্রহ করিবার উপায় প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। পশু ক্রনীতি” 

নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই, বিশ্বকন্ম| এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। হিন্দুর 
ধন কিছু আবিফ্ার, ষত কিছু আশ্চরধ্য দ্রব্যের গঠন, সকলই বিশ্বকর্মার 
দৌহাই দিয়া চলিয়া আসিতেছে । শিল্পবিজ্ঞানের প্রধান আবিষ্কারক হিন্দু- 
শাস্ত্র অগ্ুসারে একমাত্র বিশ্বকর্থী। অতএব এ প্রহেলিকা ভেদ করিয়া, 

. সত্যাধধাঁরণ বড় কঠিন কথা। তবে বিশ্বকর্মা দ্বারাই হউক, বা! অন্য কোন 

কর্দিষ্ঠ বাক্তি ছ্বারাই হউক, গন্ধপ্রব্যের গ্রস্ত প্রণালী প্রথমে যে উক্ত গ্রকার 

নিয়মে সাধিত হইত, তাহা! এক প্রকার স্বীকাধ্য। (৯) 
0১) বিলাভী প্রধান গন্তব্য প্রস্ততকারক রীমেল বলেন, গণ, 
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গ্রীকদিগের প্রচীন গ্রন্থাদিতেও সুগন্ধদ্রব্যের আদর দেখিতে পাঁওয়! 

ঘায়। (২) 
রীমেল বলেন, ইজিপ্ত দেশীয়ের! সর্ব প্রথমে গন্ধ দ্রব্যের আদর বুঝে, 

তৎপরে ক্রমান্বয়ে জু, আসিরীয়ান, গ্রীক, রোমান, আরব এবং সর্ধশেষে 
ইউরোপ ভূমে ইহার আদর সম্প্রসারিত হয়। (৩) তুবুদ্কদিগের প্রাচীন গ্রন্থ 
গুলেন্তাতেও পুশ্পোৎসবের বিবরণ লিখিত আছে। (৪) জ্ুপ্রসিদ্ধ পাযস্ত 

কৰি হাফেজ পুণ্পের প্রশংসার ক্রুটী করেন নাই। তিনি সৃষ্টির মঞ্জ্য পুষ্প- 
কেই স্থন্দর দেখিয়াছেন। (৫) এইরূপ সকল জাতীর মধ্যেই সুগন্ধ সেবন- 
ম্পৃহা যে বহুদিন হইতে চলিয়। আসিতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? 

জগতে যখন স্বর্ণ ও রজত খনি আবিস্কৃত হয় নাই, যখন স্বর্ণকারের 
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১২৪ ংসাঁর-তরু। 

ব্যবসা অবলম্বন করিবার কেহ ছিল না, যখন মনুষ্যগণের জাতি প্রভেদ বাল 

ছিল না, তখন ছত্রিশ জাতির উৎপত্তি ছিল ন, তখন হইতে পুশ্পের আদর 

চলিয়া আদিতেছে। যখন সৌধবাস মানবের কল্পনাষ্টিক্ষির সম্মুথেও আঙিত 

ন|, যখন সুপরিষ্কৃত ডায়মনকাটা নূতন নূতন নামের নূতন নূতন গহন। 
গঞ্ভনায় গৃহস্থগণ জ্লাতন হইবার কোন লক্ষণ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যখন 
গৃহিনীরা! এখনকার গজেন্্রগামিনী গৃহিণীদিগের ভ্তায় গহ্নারোগে পীড়িত 

হয়েন নাই, তখন সকলে আদর করিয়া, প্রক্কৃতিদত্ত ভূষণ পরিধান করিয়া 
কৃতার্থ হইত। বিবাহে আনন্দে, কৌতুকে সন্তোষ প্রকাঁশের একমাত্র বস্ত 

ছিল, বনফুল। যুব্তীর৷ বনফুলের মালা গীঁথিয়া, বনফুলে ভূষিত হইত, 
বনফুলের মাল! শ্বামীর গলায় পরাইয়৷ আমোদিত হইত, বনফুলে দেবতা 
পুজা করিয়া, মনে বিমল শাস্তি লাভ করিত। এখন কল্পনার চক্ষে সেই 
কুলভূষণভূষিত। যুবতীদিগের সহিত বাউটা স্থট, চুড়ীন্থট প্রভৃতি দশবিশ 
মের গহনা ভারাক্রান্ত মেয়েমুটেগুলির তুলনা! করিলে,. মনোমধো বড় 

স্বণা-ও ছুঃখ হয়| জানি না, কোন্ পাপে প্রকৃতিদত্ত ভূষণ পরিত্যাগ 
কিয়া, বঙ্গকামিনী সোণারূপায় দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রয়াসী হলেন? 

প্রকৃত ও অপ্রা্কত দ্রব্যের পার্থক্য কেন না বুঝেন। পাঠিকাগণ ! ক্ষমা করি- 
বেন। মনে করিৰেন না, আমি আপনাদিগের ( স্বামীর প্রতি ) গহনা দিবার 

স্বত্ব লোপ করিতে বসিয়াছি, সে. ক্ষমতাও আমার নাই।. আর মনে 
করিবেন না যে, ৫ 

জুবিধাঁমতে বগযুবতীকে ক লক্ষ্য কির কথা সী বি টির 

কথা তাহ! নহে, যদি দোষ হুইয়া থাকে, বেয়াদৰি মাপ করিবেন। 
দ্বেবতাগণের মধ্যেও পুষ্পের আদর সামান্য নহে। বিধাতা কামদগেবকে 

নিরবচ্ছিন্ন কুহ্ছম দিয়! গঠিত করিয়াছেন। এমত স্কুলে বিবেচনা করা 
অন্যায় নহে যে, যতদিন মানবের জন্ম, যতদিন মানব অ্াণেন্িয় প্রাপ্ত 

হইয়াছে, ততদিন হইতে তাহারা সুবাস উপভোগের ক্ষমতা পাইয়াছে। 
্রাণেন্ত্িয়ের আবশ্তকত। প্রাণ লইবার জন্য। ঘ্রাণেন্দ্রিয় "না থাকিলে, মছ- 
য্ের অসম্পূর্ণতা. পরিলক্ষিত হয়। সি জীবনকে আপেক্রিয় দিয়াছেন, 
কেবল এই জন্য । 

:860)77 589৫ 15 ৪ [0৫000 81060, 
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তৃতীয় প্রবন্ধ । 
গন্ধদ্রবয প্রস্তুত প্রণালী । 

সম্প্রতি কয়েকটা প্রয়োক্রনীষ গন্ধদ্রব্য প্রস্তত প্রণালী লিখিত হইতেছে । 
গুলরা় অনুরোধ, পাঠকগণ এ গুলি পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হইবেন না, অনুগ্রহ 
পূর্বক একবার প্রস্তুত করিয়া দেখিবেন | ্বহস্তে প্রস্তুত দ্রব্যের ব্যব্হা'র্- 
কালে কত আনন্দ, তাহা তখন বুঝিতে পারিবেন । 

গোলাপ জল। বখন ভারতবর্ষে বিলাঁতী গন্ধদ্রব্যের আসমানী 
ছিল না, তখন গোলাপজল ও আতরই সকলে ব্যবহার কল্পিতেন।, প্রবুত 
প্রস্তাবে গন্ধদ্রবোর মধ্যে এই ছুইটী কি গদ্ধে, কি ন্গিগ্কগুণে অন্যান্য গম্ধদ্রব্য 
অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট । অন্যাপি অনেক স্থানে কেবল আতর গোলাপজল 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোলাপজল প্রস্তত করাও আজকাল অতি সহজ 
হুইয়াছে। গাজীপুর প্রভৃতি স্থানের গোলাপজলই প্রপিদ্ধ, অতএব সেই 
গোলাপজল প্রস্তত প্রণালী নিয়ে লিখিত হইল । | | 

সঙ্রাচর গোলাপজল বক্যন্ত্রের সাহায্যে € 10156115110) ) চোয়ইয় 
লওয়া হইয়। থাকে । পল্লীগ্রামে সকলের এ যন্ত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই। 
অতএব তৎপরিবর্তে বকযন্ত্র ধরে বসিয়া গ্রস্ত করিয়া লওয়া সহজ। 
একটী শক্ত কলসীতে পাঁচ সের টাটকা গোলাপের পাগড়ী, গোলাপী আতর 
৩* ফোটা ও জল এক গ্যালন রাখিয়া, ময়দা দিয়া অতি সাবধানে মুখ 

বন্ধ করিয়া জালে উঠাইবে। সেই কলসীর গাত্রে নলের পরিমাণ মত ছিদ্র 
করিয়া, একটা ছুই কি তিন হাত লম্বা নল বসাইবে। ছুই হাত দূরে আবার 
প্রব্ূপ একটা কলসীতে ছিদ্র করিয়া, এ নলের অপর দিকে লইয়! লাগাইয়। 
দিবে। এ কলসীটীরও মুখ বন্ধ করিয়া, জলের মধ্যে ডুবাইয়! রাখিবে। পরে 
জাল পাইয়া, গোলাপের সারাংশ বাম্পাকারে পরিণত হইয়া, নলপথে সেই 
জলনিমগ্র শূন্য কলসীতে যাইয়া, শীতল হইয়া, গোলাপজল রূপে পরিণত 

হইবে। অন্যান্য বাহ! কিছু চোয়াইভে হইলেও এইরূপ ক্ষরিতে হইবে। 

অন্য গ্রকার। পরিশ্রুত অথবা বৃষ্টির জল এক পাইণ্ট, স্পিরিট 

অব রোজ এক ড্বাম একত্রে মিশাইলেই উৎকৃষ্ট গোলাপজল প্রস্তত হইল । 

41600101815 ৪ 1):00£ 01 8৪015, 
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অটে! অব রোজ । গোলাপী আতর ১০ ফোটা, বিশুদ্ধ খড়ি চূর্ণ 
(খটিকা চূর্ণ) এক ড্াম উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া, তিন পোয়া পরিশ্রুত 
জলে (1)19611160 ০৪০: ) দ্রব করিয়া, পরে শোষকযন্ত্র ( চ1106 ) ছারা অথবা 

ব্লটং কাগজে (73195655 709৪. ) ছ'ণকিয়া লইলেই হইল । 
ইচ্ছা করিলে, মুগনাভী (009 ) জেসমিন (2985870106 ) কি ভাইলেট 

(০1৮) প্রভৃতির সুগন্ধী জল প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রত্যেকটার এসেম্স 
ছই ডাম এক পাইণ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই হইল। 

| ল্যাভেণ্ডার । (18%5066) ৪৪: ) অতি উৎকৃষ্ট ল্যাভেগাঁর তৈল 

1008119)) (05855009 ০81 ) তিন ডাঁম, এক পাইণ্ট রেকৃটিফাইড 
স্পিরিটের সহিত দ্রব করিয়া, তাহাতে ৪* গ্যালন পরিশ্রুত জল মিশাঁইলেই 
প্রস্তুত হইল । 

সদগন্ধযুক্ত ল্যাভেগার | রেক্টিফাইড স্পিরিট ৫ গ্যালন, ল্যাভে- 
গার তেল ২০ আউন্ন, বর্গমেণ্ট তৈল ৫ আউন্ন, এম্বারগ্রি এসেন্স আধ 

'আউন্দ একত্রে মিশ্রিত করিলেই হইল। * 
« অন্য প্রকার । বর্গমেন্ট তৈল ও ল্যাডেগডার তৈল প্রত্যেকটা তিন 

ডাঁম, অটো অৰ রোজ ৬ ফেঁটা, লবঙ্গ তৈল ৬ ফেঁটা একত্রিত করিয়া, তৎপরে 
রোজমেরি তৈল এক ডাম, বিশুদ্ধ মধু এক আউন্স, বেপ্তোইন এসিড 

২* গ্রেপ এবং পরিশ্রুত জল তিন আউন্দ মিশ্রিত করিলেই, উৎকষ্ট' ল্যাভেগডার 
প্রস্তত হইল । 

স্মিথের ল্যাভেগার। এই ল্যাভেগ্ডার কলিকাতীর প্রধান গুঁষধ 
বিক্রেতা স্মিথের দোকানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, 
ল্যাঁভেগার তৈল ৪ আউন্স, প্রচ্ফ স্পিরিট পাঁচ পাইন্ট এবং গোলাপজল এক 
গাইণ্ট মিশ্রিত করিয়া, বকযন্ত্রের সাহায্যে চোয়াইয়৷ লইলেই-হুইল। 

অডিকলোন। ল্যাভেগার তৈল, বর্মমেণট তৈল, লেবুর তৈল 

এবং নিরোলী তৈল প্রত্যেকটা এক আউন্স এবং দ্বারুচিন্নির তৈল অর্ঘ 

* বিলাঁতের প্রধান গপন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্রাশ : সাহেষ € রি 18760 ) 

ইহ। আবার করেন। 
(১) 10৩ 102, 72970752540) 5500051050685 
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পরের উ০9৩৩ােহল উল 

আভউদ্স, ম্পিরিট অব রোজমেরি, স্পিরিট অব বাম, প্রত্যেকটী ১৫ আউন্ন, 
সাড়ে সাত পাইণ্ট উত্তম রেকটিফাইড ম্পিরিটে মিশ্রিত করিয়া, এক পক্ষ- 
কাল ঢাঁকিয় রাখিবে। পরে চোয়াইয়৷ লইলেই হইল। (২) 

কুইন অব হাঈরেজ। রোজমেরি পুষ্প ছুই পাউণ্ডে রেকটিফাইড 
শ্পিরিট এক গ্যালন সংযোগ করিয়া, চোয়াইয়া লইলেই হইল । 

ইউডিটু গ্লীল। এক গ্যালন রেকটিফাইড স্পিরিট কমল! লেবুর 

ত্বকের তৈল ৬ আউন্ন, লেবুর তৈল এক আউন্স, লেমন গ্রেন অইল 
পিকি আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিলেই হুইল । 

ফাঁরফিউম ডি রয়। ছই গ্যালন রেকটিফাইভ স্পিরিট, ৬ আউদ্গ 
ষোরাল্স বেঞ্জোইন, ১৬ আউন্ন মুসর্ধর কাষ্ঠ, ৮ আউন্স এমার গ্রিজ . 

এসেন্স, ৮ আউন্স টিংচার অব মস্ক এবং টির অব ভেনিয়া ১৬ আউন্ম 
মিশ্রিত করিলেই হইল । | 

স্পিরিট ডি রোঁজ। গোলাপী আতর ২ ড্াম, নিরোলী তৈল 

অর্ধ ডাঁম, রেকটিফাইড স্পিরিট এক গ্যালন, একটা পাত্রে একাত্রিত কাঁরতঃ 
ওক্ক ক্লোরাইড অব ক্যালসিয়ম চূর্ণ দেড় পাউও মিশ্রিত কারিয়া, অবশেষে 

চোয়াইয়! লইলেই হইল। (৩) ূ পর 
গোঁলাগী আতর । অতি উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুলের পাপড়ীগুলি 

একটী কাঁচের গ্লাসে অলপ জলের সহিত্ত যৌদ্রে যে পর্য্যন্ত উহা হইতে ফেগ| 

নির্গত না হয়, সেই পর্যন্ত রাখিতে হইবে। তৎপরে এ ফেণা সংগ্রহ করিয়!, 

চারিগুণ বাঁদাম কি তিল তৈল মিশ্রিত করিয়! লইলেই হইল। 
ভারতীয় গোলাপ । উত্তম গোলাপী আতর অর্ধ ছটাক, এক 

_ শ্যালন রেকটিফাঁইড ম্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করিয়া, পাত্রের মুখটী বন্ত 

ছার! টাকিয়া উত্তপ্ত করিবে এবং শীতল হইলে ছঁণকিয়া লইলেই হইল । | 

ভার্কেনার এসেম্স। ভার্ষেনার তৈল ২ ডাম, রেকটিফাইড 

(২) 106 1)7- 0121056115 প087800077-৮ ঃ 

(৩) এই গন্ধদ্রবয পায়ন্ত দেশে অতি সাদরে ব্যবহৃত হইয়! থাকে। সাঁধারণে 

আদর করিয়। ইহাকে যাঙ্গসৌগন্ধ বা (0009905 [997 008 ). বলিয়। আদর করিয়। 

থাফেন। | 
55555552455 নু টিটিরিটির ৃঁ ৃ 
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স্পিরিট.:৪ আউন্স, এসেন্স অব এম্বারগ্রিজ আধ ডূ বা, কমলা লেবুর 
ফলের জল অর্থ আউন্স একত্রে মিশিত করিবে। 

অন্য প্রকাঁয়। ভার্ষেনার তৈল অর্ধ আউদ্দ, ভ্যানিলার এসেন্দ 
৪, ফোঁটা, রেকটিফাইড ম্পিরিট ৪ আউন্স মিশ্রিত করিলেই হইল | 

লেবুর এসেন্ন। লেবুর তৈল ১৯ আউন্স, আলকোহল ৮ আউন্স, 
কমল! লেবুর ত্বক: আধ আউন্স ছুই দিবস ভিজাইয়া রাখিয়া, চোয়াইয়। 
লইলেই হইল । | 

মিল্ক অব রোঁজ। খিষ্ট বাদাম ৫ আউন্স, গোলাপ জল আড়াই 
পাইণ্ট, তিক্ত বাদাম ১ আউন্স, শ্বেত সাবাঁন অর্ধ আউনম্ন, বাদাম তৈল অর্ধ 
আউন্স, তিমি বসা ছুই আউন্স, শ্বেত মম আধ আউন্স, ল্যাভেগাঁর তৈল 

২* ফেঁটা, অটে। অব রোজ ২* ফোঁটা, রেকটিফাইড স্পিরিট এক পাইণ্ট 

আবশ্যক । প্রথমে বাদামগুলি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, সাবান ও গোলাপ 

জলের সহিত চটকাইতে হইষে, পরে মম বসা ও বাদাম তৈল মিশ্রিত 

ফরিধা। ছ'কিয়! লইবে। পরে অটো! অব সম্পিরিটে দ্রব করিয়া, মিশাইয় 

লইলেই হইল। 
সহজ প্রকরণ । এক আউন্স বাদাম তৈলে এক ডূাম দ্রব পটাশ 

মিশ্রিত করিয়া, পরিশেষে এক পাইণ্ট গোলাপ জল ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া 
লইলেই হইল। গন্ধ দ্রব্য বলিয়। যত হউক বা না হউক, মিন্ক অৰ রোজ 
মুখ ব্রণের একটা চমৎকার ষধ। মুখের ব্রণের জন্য ধাহাদিগের মুখশ্রী বিবর্ণ 
হইয়াছে, তাহার! একবার ইহা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। 

জঙ্কুইলি। বর্গমেপ্ট এবং লেবুর এসেন্স প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আউন্স, 
কমলালেবুর ত্বকের তৈল ও লবঙ্গের তৈল প্রত্যেক দ্রব্য ২ আউন্স, জলীয় 

' স্টোরাস্ক অর্ধ আউন্স একত্রে মিশাইয়। লইলেই হইল ... - 

নীসিহাস্। ইহা পারস্ত দেশের প্রধান গন্ধ দ্রব্য। উষার ৫ 

তোলা, চন্দন তৈল ও* ফোঁটা, লেবুর তৈল ২* ফোটা, ফালুনা ৩ তোলা 

প্রথমে উবার ও ফালুনা আধ ছটাক গোলাঁপে সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথের 
: সহিত অন্যান্য দ্রব্াগুলি মিশ্রিত করিলেই হইল। এই. তৈলের গন্ধ যেমন 
চমৎকার, গুণও তেমনি চমৎকার । শিরোরোগের ইহা অমোঘ ওষধ। 
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'গার-তরু | ১২৯ 

চতুর্থ প্রবন্ধ । 
সাবান। 

আজকাল সাবান ব্যবহার ইতর সাধারণ সকলের মধ্যেই গ্রচলিভ 

হইয়াছে। যুবতী স্ত্রীর সাবানের খরচ যোগাইতেই অনেকের প্রাণাস্ত জয়! 
উঠিরাছে। অতএব এক্ষেত্রে স্বহন্তে সাবান প্রস্তুত করিলে, অনেক খরচ 

বাঁচিয়। যাইতে পারে, অথচ সাবানও ভাল হয়। যে সাবানগুলি সচরাচর 

ব্যবহার হয়, সেই গুলির গ্রস্তত প্রণালী লিখিত হইতেছে । 

কাপড় কাচা সাবান ।-_আজফাল এই সাবান বড়ই প্রচলিত 
হইয়। উঠিয়াছে। ইস্থাকে বার সোপ বলে। এই সাবান প্রস্তত প্রণালী 
১ সের সাজিমাঁটা, অর্দসের নারিকেল তৈল, ১ তোলা সোঁহাগা, অ 

পোয়া কলিচুণ একত্রে একটা হ্াড়িতে বাখিয়া, পাঁচ সের জল দিয়া 

ক্রমান্বয়ে সিদ্ধ করিতে থাকিবে । সিদ্ধ করিবার সময় হাড়ির মুখ যেন 
উত্তমরূপে বন্ধ থাকে । যখন হাড়ির মধ্যে চুড় চুড় শব হইতে থাকিবে, 

তখন তাড়াতাড়ি হাড়িক্ন মুখ খুলিয়া, তাহাতে জল ঢালিতে থাকিবে, 

এরূপ জল ঢালিবে যে, হাড়ির মুখ পূর্ণ হইয়া, জল বাহিয় হইয়া যায়। 
ইহাতে, সাবানের অপরিফার অংশ জলের সহিত বাহির হইয়। ঘায়। 
এবং সাবানও কঠিন হইয়া আইসে, তখন ইচ্ছামত খণ্ড খণ্ড করিয়! 

লইলেই হইল। 
উইগুসর সাঁবাঁন |-_জলপাই তৈল এক ভাগ, চর্বি নয় ভাগ, অন্ন 

পরিমাণে কাষ্টিক সোড়া মিশ্রিত করিয়া, সাবানের স্তায় ঘন হইলে, লবঙ্গ 

তৈল ৩০ ফোঁটা, বর্সমেণ্ট তৈল ১৫ ফোঁটা, ল্যাভেগ্ার তৈল ২* ফেট! 
মিশ্রিত করিলেই হইল। 

হনি সাবাঁন |-_শ্েত সাবান থণ্ড খণ্ড করিয়া গালাইয়া, তাহাতে 
২০ ফট! 'ভার্বেন] ও ২০ ফোটা রোজ রিরেনিয়ম মিশ্রিত করি! 

লইলেই হইল । 
কার্বলিক সাবান 1--শেত সাবান ১২ ভাগ রা তাহার 

লহিত ১ ভাগ কার্কালিক এসিড মিশাইয়া! শীত্তল করিয়া লইলেই 8 | 
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১৩০ সংসার তরু | 
ফিউচার 

সাবান ইচ্ছামত রং করিতে পারা যায়। সাবান দ্রব অবস্থায় উহার 

সহিত সামান্য পরিমাণে ম্যাজেণ্টার, ভাইওলেট, পিংক গ্রস্ৃতি রং মিশাইলেই 

সেই সেই বর্ণের সাবান প্রপ্তত হইবে। সাবানের আকারও ইচ্ছামত ছ'চে 

টালিয়। লইতে পারা যাঁয়। সাবানের খেলনা, লেবু, পুল যাহ! ইচ্ট। 

তাহাই করা যাইতে পারিবে । 

উহ ভিঠপ: 

পমেউটম। 

পমেটম |--মেষের চর্বি এক সের, মম ছুই ছটাক, তিমি মওস্তের 
চর্ধি ছুই ছটাক, বেঞ্সোইন চূর্ণ ছুই ভাাীম, একত্রে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া, 

শীতল হইলে, তাহার সহিত ছুই ডূশম ল্যাভেগডার তৈল, ১০ ফোটা অটো 
ডি রোজ মিশাইয়া লইলেই চলিত পমেটম গ্রস্ত হইল। 
* স্থগন্ধী পমেউম ।--এক আউন্স মেষের চর্বি, এক আউন্স শুকরেকস 

চর্ধ্ি অগ্নির উত্তাপে দ্রৰ করিরা, তাহার সহিত বর্ণনেপ্ট এসেন্স ১ ড্বাম, 

লেবুর এসেন্স ১ ভীম, রোজমেরি অর্ধ ডাম, লবঙ্গের তৈল ২০ ফোঁটা 
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়। লইলেই অতি সুগন্ধী পমেটম প্রস্তুত হইল । 

গোলাপী পমেটম 1-_কঠিন পমেটম দ্রব করিয়া, উহা আলকে- 
নিট মুল স্বাধা রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, গরম থাকিতে গোলাপ জল দিয়া 
ঘন ঘন নাঁড়িতে থাকিবে, পরে শীতল হইয়া আদিলে, উহাতে আবন্তক 
অনুসারে গোলাগী আতর মিশাইয়। লইলেই হইল। 

দেশী পমেটম 1-_মেষের চর্বি ১ ১২ সের, শ্ক্রেত মম এক পোয়া, 
পাম তৈল ১ তোলা, মৃগনাভি ১* রতি একটী আবৃত পাত্রে রািযা, 
অগ্নির তাপে দ্রব করিতে হইবে। সমস্ত দ্রব. উত্তমরূপে দ্রবীভূত ও 
মিশ্রিত হইলে, তাহার সহিত লেবুর তৈল ১ তোলা, ,গ্রোলাপী আতর ৪* 

ফোঁটা মিশাইয়। লইবে। এই পমেটম বাবহার করিলে, চুলের কোন ক্ষতির 
সম্ভাবনা নাই। . 
... দেমেন্ক রোজ 1-উৎকষ্ট গোলাপী আাতর ২* ফোঁটা, "গোলাপ 

টিপ এক পোয়, অয্নেল অব নিরোনী .৫ ফৌঁটা একত্রে একটী পরিষ্কার 
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সংসার-তরু । ১৩১ 

বোতলে পূরিয়া, উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া, ঘন ঘন নাড়িয়। রাখিলেই, 
উৎকৃষ্ট ডেমেম্ক রোজ প্রস্তত হইল। ইহার গন্ধ মান করিলেও নষ্ট হক্ক 
লা। এমন দীর্ঘকাল স্থায়ী স্থগন্ধী দ্রব্য দ্বিতীয় নাই বলিলেও বোধ হয় 
বেশী বলা হয় না। অল্প মুল্যে এমন উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য আর দেখিতে 
পাওয়। যায় না। 

ম্যাকাসার তৈল ।-_বেলা তৈল ৩ পোয়া ও নট তৈল ১ নি? 
একত্রে মিশাইয়, আলকেনিটমুল দ্বারা রজিত করতঃ ব্রটিং কাগজে ছাকিনা 
লইয়া, তাহার সহিভ রেকটাফাইড স্পিরিট ৪ আউন্স, টিংর মন্ক২ ডঁষ, 
বর্গমেণ্ট তৈল ২ ভাশাম এবং গোলাপী আত ২০ ফেটা মিপাইয়া লইলেই 
উংকষ্ট ম্যাকাঁপার তৈল প্রস্বত হইল। 

স্বগনাভী তৈল 1-_এক পাইণ্ট বাদাম তৈল অভাবে তিল তৈলের 
সহিত মৃগনাভি চুর্ণ আধ ড্াম, ক্যাসিয়া, ল্যাভেগ্ডার, নিকোলী ও লবঙ্গ 
তৈল প্রত্যেক ১* ফোটা পরিমাণে মিশাহয়া লইলেই, মুগনাভি তৈল 
প্রস্তুত হইল 

কেশ রঞ্জিনী তৈল ।-_ইহা চুল বৃদ্ধি একটী চমৎকার ৬) 
গদ্ধও অধিকদিন স্থাী। নারিকেল তৈল কি তিল তৈল ১ সের আল- 
কেনিট মূল দ্বারা রঞ্জিত করিয়া, রৌদ্রে রাখিতে হইবে । পরে ব্রটিং কাগজ 
দ্বারা ছবকিয়া, গোলাপী আতর ২* ফোঁটা, রোজমেরি তৈল ৪* ফোঁটা ও 
কাচা গোলাপের পাপড়ী ১০১৫টী ফেলিয়া, মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। ৫1৭ 
দিনের পর গোলাপের পাপড়ীগুলি তুলিয়া ফেলিয়া! দিবে। ইহাতে মন্তক 
শীতল হয় এবং চুল বৃদ্ধি হয়। আমরা এই তৈল স্বহণ্ডে প্রন্তত করিম) 
ব্যবহার করিয়াছি । (১) 

ভারারররাারারারারারচররারারাহররারারাররারারাররারোররাচররহারারারইমাাটাটররারারউরাইউাররররতারাবারারাাগিরররাাাডাররাজারএাই 

(২) ভাঁক্তার ডিনেকেট (7)991796 ) এই তৈল প্রথম প্রস্তুত করেন। 
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১৩২ সংলার-তরু | 

পঞ্চম প্রবন্থা। 

বার্ণিস প্রকরণ। 
সচরাচর মৃত প্রকার বার্ণিস আমাদিগের প্রয়োজনে আইসে, সেই সমস্ত 

গুলির প্রস্তৃত প্রক্রিয়। এই প্রবন্ধে লিখিত হইতেছে । 

চলিত বাঁর্ণিস | ম্যাখিলেটেড স্পিরিট এক সের, টাচগাল! চূর্ণ আধ 

পোয়া, খুনখারাপি ১তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইলেই চলিত বার্ণিস প্রস্তুত 

হইল । সচরাচর বাক্স, আলমারি প্রৃতিতে এই বাঁর্ণিস ব্যবহ্ৃত হয়। যদি রং 

অধিক লাল করিতে ইচ্ছা হয়, তাহ! হইলে খুমখারাঁপির পরিষাণ বৃদ্ধি করিলেই 

হইল। ৃ 

চিনদেশীয় বার্ণিন। গম্ শ্তাপ্ডীবক ২ আউন্দ, মম ম্যাষ্টিক ২ 

আউন্স, এক পাইন্ট রেকিফাইড স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করতঃ মুখ বন্ধ করিয়া 

এফ কড়া জলের উপর রাখিয়া! তাঁপ দিবে এবং উত্তমরূপে গলিয়া গেলে, কাপড়ে 

ছ'কিয়া লইলেই হইল. টিনের বান্স গ্রতৃতিতে এই বার্ণিস ব্যবহৃত হইয়| 
থাঠিক। ইহা! অতি উজ্জ্বল এবং শীঘ্ব গু হয়। 

জাপান বার্ণিন। এস ফ্যালটম্ ২৫ পাউও গম্ এনিসি ৪ পাউগ্ড 
মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে মসিনার তৈল ১২ গ্যালন দিয়া ফোটাইতে থাকিবে। 

পধে ২১ গ্যালন মসিনার তৈলে ৫ পাউও এন্বর ফোটাইয়া, উহার সহিত মিশিত 

করিবে, পরে মুদ্রাশঙ্খ ৫ তোল! মিশ্রিত ও আবশ্তকমত তার্পিন দিয়া ছাকিয়া 

লইবে। ধাতুদ্রব্য বার্ণিস করিবার জন্য ইহ৷ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

কৃষটল বার্ণিল। কেনেডা বালসম ১ ভাগ ও পরিশ্রুত তার্পিন এক 

ভাগ মিশ্রিত করিলেই ইহা গ্রস্ত হইল । দানবচিত, ও নানাবিধ চিত্রা্দ 

করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

ফন্স বার্ণিল। পাতগালা ৫। সাড়ে পাঁচ.আউন্স, এক পাট উড- 
ন্াপথায় দ্রবীভূত করিয়৷ লইলেই হইল । 

পাতগাঁল। ৫ সাঁড়ে পাঁচ আউন্স, গম এলিমাই ছয় ভীম, এক পাইণ্ট 

রেকটিফাইড স্পিরিটে দ্রবীভূত করিলেই হইল। এই বার্ণিস বাক্স ও 
আলমারী প্রভৃতিষ্টে ব্যবহৃত ইইয়| থাঁকে। 

সোঁণালী বার্ণিন। এই বার্ণিন ধাতুদ্রব্যে মাখাইলে, সোণার 
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স্যার দেখার। জাফরান চূর্ণ পাঁচ আনা, খুনখারাপি আড়াই আনা, লাক্ষ! 

পাঁচ ভরি, সকট্াইন এলোজ দশ আনা, স্পিরিট মিথালেটেড স্পিরিট আড়াই 

পোয়া সমুদয় রৌদ্রে দ্রব করিলেই হইল । 
লাঁক্ষা ৮ অংশ, চন্দ্রাস ৮ অংশ, রুমি মন্তকী ৮ অংশ, গাম্বোজ ২ অংশ, 

খুনখাঁরাঁপি ১ অংশ, তার্পিন তৈল ৬ অংশ, হরিদ্রা চূর্ণ ৪ অংশ । সমস্ত দ্রব্য 

গুলি ১২০ অংশ মিথালেটেড ম্পিরিটে মিশ্রিত করিয়। লইলেই হইল । এই 
বার্ণিস গিল্টির রং খারাপ হইলে, তাহাতে মাখাঁন যাইতে পারে। 

যন্ঠ প্রবন্ধ । 

গিল্টি প্রকরণ । 

আজকাল গিল্টির দ্রব্য সর্বস্থানেই ব্যবহৃত হইতেছে । পাশ্চাত্য শিক্ষা, 
পাশ্চাত্য সভ্যতা,-_পাশ্চাত্য রীতিনীতি শিখিয়া, বঙ্গবাসী নিজে যেমন গিল.টি 

হইতেছেন, গিলটির দ্রব্যও তেমন ব্যবহৃত হইতেছে। ইংরাজের আমণে 

গিলটির আদরই বেশী। এই গিল.টির মহিমায় কত কত বাজে দ্রব্য গিলটির 
আবরণে হংস সাদিয়া, হুংসসম্মান পাইতেছে, কত কত সত্য কথা গিল.টির 

ঢেউ খাইয়া, গিল.টির তোড়ে অসত্যে পরিণত হইতেছে । যেখানে গিল.টির 

এত আদর, সেখানে লিলির হই এক কথ বল1 আবশ্তক। 

কথাটা সত্য সত্যই গিলংটি নয়।, প্রক্কৃত কথা গিল্ডিং (01138 )। 
এই গিল্ডিং হইতে চলিত কথ! গিল টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 

খ্রিকৃগিল্টি। রসকপূর ৯ ভাগ ও নিশাদল ১ ভাগ একত্রিত 
করিয়া, নাইটিকি এসিডে বিগলিত করতঃ সমভাগ স্বর্ণ চূর্ণ মিশ্রিত করিলে 

হইল। ইহা শ্বেতবর্ণ' গ্রব্যে মাখাইলে ক্ৃষ্ণবর্ণ হয় এবং উতত করিলে, 
উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে.। টং 

জাপান-গিল্টি । কাষ্ঠের উপরিভাগ সিরিশ কাগজ দি ঘষিয়া, 
অয়েলগোলড সাইজ ও তার্পিন তৈল লমভাগে মিশাইয়া, মাথাই! দিবে। পরে 
তদুপরি স্বর্ণর্ণ ছিটাইয়। দিয়া, ওয়াস লেদার দ্বার! পালিস করিতে থাকিধে। 
পরে উহাতে স্পিরিট বার্ণিস মাথাইয় উত্তাপে ধরিলেই হইল । 
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নিরাকার রিনিনি রিনি রিরিরারার রিনি 

তৈল গিল্টি। প্রথমে মসিনার তৈলে হোয়াইট লেড মিশাইয়া, 
যে শ্থানে গিলটি করিবে, সেই সেই স্থানে মাথাইয়া রাখিবে । পরে শুষ্ক 
হইলে, উচ্াতে কাঁলসাইনেড হোয়াইট লেড, মসিনার তৈল ও তার্পিন 
তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়। মাথাইবে। এইরূপ নিয়মিত সপ্তাহকাল 

মাখাইবে ও শুষ্ক করিবে। পরে উহাতে ন্বর্ণপাত লাগাইয়া, তুলা ছার! 
বর্ষণ করিলেই উৎকৃষ্ট তৈল গিল.ি হইল। কাষ্ঠ, ধাতু ও পারিস প্লাষ্টার 
নির্মিত দ্রব্যাদিতে এই গিল.টি উপযোগী । 

পুস্তকের উপর গিল্টি। পুস্তকের যেখানে স্বর্াক্ষর বা চিত্র অঙ্কিত 

করিতে হইবে, সেই স্থানে গম্মাষ্টিকের লুক্ম চুর্ণ মাখাইয়া দিবে। পরে 

লৌহ বা পিতল যন্ত্র যাহাতে অক্ষর বা চিত্র সজ্জিত আছে, তাহ! 

উত্তপ্ত করিয়া, অভিলধিত স্থানে স্বর্ণপাত দিয়া, তদুপরি চাপিয়া ধরিলেই 
অবিকল চিত্র বাঁ স্বর্ণাক্ষর সমূহ অঙ্কিত হইবে । 

পিতলের বোঁতীঁম গিলটি | পিতলের বোতাম গিলংটি করিতে 
হইলে, একটা পাত্রে গিলডিং 'আমলগাম ও একোয়। ফটিস্ একত্রিত করিয়া, 

ধোতামগুলি উহাতে ডুবাইয়া, পরে ওয়াসেলদার ছ্বারা পরিষ্কার করিয়া, 
উত্তপ্ত করিবে এবং শীতল হইলে, বিয়ার স্ুরায় ধৌত করিলেই হইল । 

সাইন বোর্ড। সাইন বোর্ডে স্বর্ণাক্ষর লিখিতে হইলে, প্রথমে অক্ষর- 
গুলি পীতবর্ণ রংয়ে লিখিবে এবং অয়েল গৌঁলড সাইজ মাখাইবে, শু 
হইলে, উহাতে ত্বর্ণপাত লাঁগাইয় বার্ণিপ করিয়া লইলেই হইল । 

: স্বর্ণ রং করণ.।_-ফটকিরি ও লবণ এক আউন্স, গোরা ২ আউন্স 
অর্ধ পাইণ্ট পরিক্ষার জলের সহিত ফোঁটাইতে হইবে। স্বর্ণালঙ্কার অতি 

উত্তম রবং.হয় সত, কিন্তু স্বর্ণের কিয়দংশ ইহার সহিত দ্রবীভূত হইয়া নষ্ট 
হয়। ইহা অপেক্ষা আমাদিগের দেশীয় স্বর্ণকারগণ 'ষে প্রকরণে অলঙ্কারাদি 
রং কর্ষে; তাহা! উৎকৃষ্ট এবং স্বর্ণ-ক্ষয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না। 

দেশীয় গ্রণালীতে স্বর্ণ রং করণ ।__-ফটকিরি ও লবণ অল্পপীলে 

দ্রবীভূত করিয়া, ' অলঙ্কারুলিতে 'মাখাইবে। - পরে কুচি কি ক্রস স্বাথ! 

মার্জিত করিয়া, একটা পাত্রে সামান্য পরিমাণে ফটকিরি, পক তেঁতুল, 
অত্যল্ল গন্ধক ও নিশাদল মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিক্ন উত্তাপে ফুটাইয়৷ লইলেই 

অতি হুসার রং হইয়া থাফে। ৃ 
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পুরাতন গিল্টি উজ্জ্বল করণ ।-_এলেটা এবং 'সপ্ট অব টাট'র 
প্রত্যেকে এক আউন্স, তিন পোনা জলের সহিত মিশ্রিত করি, অগ্নির 
উত্তাপে ফোটাইতে হইবে। পরে ১৪ অংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়| 

২* গ্রে জাক্রাণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। অল্প উষ্ণাবস্থায় উহা বন্্রগধারা 

ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে। ইহা পুরাতন চিনি লাগাইলে, 
পুনরায় উজ্জল হইয়। থাকে। 

প্রকারান্তর ।-_-উষ্ণ চুর্ণ এক আটন্দ এক পাইণ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া! 
হুপ্ধবৎ হইলে, প্যারালাম ২ আউন্স দেড় পাইন্ট উষ্ণজলে মিশ্রিত করিয়া, উহার 
সহিত সংথাগ করিবে । ইহা মলিন গিলটির উপর মাখাইয়া পরিষ্ীর জল দ্বার 

যৌত করিলে, অতি চমৎকার নুতন রং হইবে। 

সপ্তম প্রবন্ধ । 

রাসায়নিক প্রকরণ। 

গ্যাসের আলো 1-কলিকাতার গ্যাসের আলো বোধ হয় দেখিণ্েতে 

কাহারও বাকি নাই । যাহারা দেখিয়াছেল, তাহাদের অনেকেই ভাবিয়া থাকেন, 

ইহার ন্যায় অভ্যাশ্চর্য্য ব্যাপার আর দ্বিতীয় নাই। পাড়।গায়ের সকল স্থানেই 
যে এইরূপ গ্যাসের আলো প্রস্তুত করা যাইতে পারে । তাহ। বোধ হয়, তাহার 

বিশ্বাস করিবেন না। পাঁঠকগণের কৌতুহল নিবারণের জন্য সে উপায়টা 
নিয়ে লিখিতেছি। 

একটা কপসী ফি জালায় পাথুরিয়া কম্পলা পূর্ণ করিয়া, মুখ বন্ধ করিয়! দিবে 
এবং নিয়ে জাল দিতে থাঁকিবে। একটা লগ্বা নল দেই কলদীর গাত্রে সাবধানে 

বসাইয়৷ অপর মুখে একটা বন্ধমুখ কলসীর গাত্রে লধগাইধা দিবে। প্রথম কলসীর 

পাথুরিয়।৷ কয়জ! উত্তপ্ হুইয়!, গ্যাস জন্মাইবে এবং এ নলপথে দ্বিতীক্র কলসীতে 

আঁসিয়। সঞ্চিত হইবে । এক্ষণে যতদূর ইচ্ছা দ্বিত্তীর কলসীর অপরদিকে নল 

বসাইয়া;, সেই নলের খুখে: গ্রলিত . দ্বীপ সংলগ্ন করিবামাত্র অলিতে থাকিবে। 

'পাঠববর্্ ইহা ইচ্ছ। করিলেই পরীক্ষা করিতে পারিবেন 1. . ক 

বিনা কলে বরফ প্রস্তুত 4__-আরাল . বরফের. ব্যব্া্ বড় 
লিভ হইয়াছে । চিকিৎস কগণও রোগ :রিশেষে এ বরফের রাবস্তা করেন । 
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পাড়ারীয়ের লকল স্থানে বরফ পাইবার সুবিধা নাই। এমত শ্থলে যদি 
ঘরে বিনাকলে বরফ প্রস্তত করিতে পারা যায়, তাহার মত স্থখের আর 

কিআছে ! 
শীতল, মেঘশুন্য ও পশ্চিমদিক হুইতে প্রবাহিত বাধু যে দিন বহিবে, 

সেই দিন কোন অনাবৃত স্থানে। (গ্রামের বহির্ভীগে হইলেই ভাল হয় ) 

দুই হাত কি দেড় হাত গভীর একটা গর্ত খনন করিয়া, উহার অংশ (বার 

আন ভাগ ) শুষ্ক ঘাস ও খড় দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে এঁ ঘাসের উপর 
দেশীয় নূতন মালসা কি সরা শীতল জল পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিলে, পরদিন 
প্রত্যুষে তাহাতে বরফ দেখা যাইবে । 

অন্যপ্রকার ।__একটা ছোট শিশি পুর্ণ করিয়া, ঈথরপূর্ণ একটা 
বড বোতলে নিমর্জিত করিয়া, নল দ্বারা যদি ঈথরে ফুৎকাঁর দেওয়া 
যায়, তাহা হইলে, ৩* মিনিটের মধ্যে ছোট শিশির জল জমিয়া, তখনি 

বরফ হইয়া যাইবে। 
মার্কিং ইঙ্ক |-বা কাপড়ে চিহ্ন করিবার কালী। ইহা দ্বারা 

কাপড়ে নাম লিখিয়া রাখিলে, হারাইবার বা বদল হইবার কোন ভয় 

থকে না অনেকে স্তা দিয়া নাম লেখেন, তাহাতে অপরিক্ষাঁর দেখায় এবং 

ইহা! করিলে স্তা৷ খুলিয়াও ফেল! যায়। এমত স্থলে মার্কিং ইন্কই প্রশস্ত । 

প্রস্তুত প্রণালী নিয়রূপ ৷ 

কাষ্টকি আধ ভরি, বৃষ্টির জল আধ ছটাক, গঁদের ঘন মণ্ড এক কাঁচ্চা, 
লাইকর এমোনিয়। সিকি কাচ্চা। একটী পরিষ্কার শিশিতে এই কয়েকটী 

দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পুর্ণ করিয়া! রাখিবে। শিশিটা নীল কাগজ দিয়া 
মুড়িযা সাবধানে রাখিবে। কাপড়ে চিহ্ন করিবার সময় নুতন কলমে 
লিখিয়া, সেই স্থানটী গরম করিবে । একখানি জৌহপাত্র গরম করিয়া, 
প্র চিহ্নিত স্থানে চাঁপিয়া ধরিলেই হইল। এই লেখা কাপড় ছিড়িয়া 
গেলেও উঠে না বা লেখা অস্পষ্ট হয় না । 

কেরোসিন তৈল | .কেরোদিন .তৈলের আবিষ্কার হওয়| পর্য্যন্ত 

দেশের অনেক উপকার সাধিত হইতেছে এই তৈল 'অতি সুলভ । দরিদ্র 
ব্যক্তিরা: এই তৈন কিনিয়া, -র্যর্হার করবা, গুনেক গয়ম! বাঁচি যাইতেছে, 
কিন্তু সম্পন্ন ব্যজিরা! হহাক্স ছূর্দঘ :ও গুরমাধিক্যপ্রযুক্ত ব্যবহার করিতে 
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প্রবৃস্ত কহেন। কঁণ্চর মুলাবান ডুম চিম্নীযুক্ত দীপাধার প্রত্যক্ষ ধুম 
নিবারণ করে সত্য কিন্তু ঘরের উপরের ছাতে কাঁণি পড়ে। উন্মস্ত ছোট 
ছোটি টিনের কুপীতে ধাহাঁরা এই তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহারা গরাঁয়ই 

গীড়িত হইয়া পড়েন। গৃহের বস্তি কৃষ্ণবর্ণ হয়, এই প্রদীপের নিকট 
অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিলে নাকের মধ্যে পর্যন্ত কালি পড়ে। নাসাপুটের 

সহিত এই ধুম দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে। 
এমত স্থলে এই তৈলের দুর্গন্ধ ও ধুম যদি নষ্ট করিতে পারা যাঁয়, তাহ! হইলে 
বোধ হয় ইহা ব্যবহার করিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না 
এক্ষণে কি উপায় ইহার ধুম ও দুর্ণদ্ধ নষ্ট কর! যাইতে পারে তাহা লিখিত 

হইতেছে। 
এক কানেস্ত্রী (ডে লাইট ) কেরোসিন তৈল কিনিয়া প্রথমতঃ তা! 

৭৮ দিনের মত রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে ' ধুম হইবার কারণ এই ভৈল 
খনিজ সুতরাং তৈলের সহিত জলীয় অংশ অধিক পরিমাণে থাকার ধুম 

হয়। রৌদ্রের তাপ পাওয়ায়, তাপের পরিচালিক1 শক্তি বলে এ তৈল উত্তপ্ত 
এবং সেই জন্য জলীয় অংশ বাম্পাকারে পরিণত ও ক্রমশঃ নষ্ট হন্ুয়া 

যাইতে পাঁরে। তৎগরে একটি বড় গাম্লা উন্ণ জলপুর্ণ করিয়া তাহার 

মধ্যে প্র ক্যানেম্ত্রা বসাইয়া দিবে। পরে ব্যবহার করিবে। বব্যহার 
কালে ইহার পলিতা ম্পিরিট দ্বারা তিজাইয়া দিলে আর ধুম হইবে 
না। 

কেরোসিন তৈলের দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে হইলে, ইহার সহিত সিকি 

পরিমাণে নারিকেল তৈল ও প্রতি ০সরে ৮ ফোটা হিসাবে গোলাপী আতর 

এবং পচাপাতা, মোহঙ্গ,র প্রভৃতি তৈলের যে নসলা বেনে দোকানে 
পাওয়া যায়, এ& মনলা তৈলের কানাস্্রার মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে। 

এই সমস্ত দ্রবা মিশাইয়া এক সপ্তাহ কাঁল তৈল ব্যবহার করিবে না। 
পরে ব্যবহার করিলে ইহার যে দূর্গন্ধ মাত্র নষ্ট হইবে তাহা নহে, যে 
ঘরে প্রদীপ জ্বলিবে, সুবাসে সে ঘর আমোদিত হইবে সন্দেহ নাই। 
কোন অজানিত ব্যক্তি কেরোসিন তৈলের বিষয় মনে ভাবিয়া 
আনিতে পারিবেন না, বরং গদ্ধতৈল জলিতেছে বলিয়াই ত্বাহার ভ্রম 
জন্মিবে। আবার নারিকেল তৈল মিশ্রিত করণ হেতু আকম্মিক 
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কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিঘে না। কেরোসিন তৈল সামান্ত 'উত্তা- 
পেই জলিয়৷ উঠায় অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এই মিশ্রিত 

তৈলে সেরূপ বিপদের কোন সম্ভাঁধনা নাই। ভরসা করি, “ছইরূপ 

গ্রণালীতে নৈল প্রস্তত করিয়া ব্যবহার করিতে কাহারও আপত্তি 

থাকিবে না। | | 

চুলের কলপ | এই কলগ প্রায় একমাস কাল স্থায়ী হয় । পাঁক' চুল 
কাল করিতে যাহারা বিশেষ উৎস্বক, অতঃপর তাহারা এই কলপ 

ব্যবহার করুন । 
মুদ্রাশঙ্থ ২ ভাগ, শুক্ক চূর্ণ ১ ভাগ আর চা খড়ি ছুই অংশ এই তিন 

দ্রবা একত্রে মিশাইয়া শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। ব্যবহার কালে ইহার 
কয়দংশ গরম জলে গুলিয়া চুলে মাখাইয়া দুই £ঘণ্ট1 পরে ধৌত করিয়া 
ফেলিবে। চুলে লাগাইবার জন্য রস ব্যবহার করিবে । হাঁতে করিয়া দেওয়া 
কর্তব্য নয়, কেন না এসব ওষধ বিষাক্ত । 

নকল তুলিবাঁর যন্ত্র । এতদ্বারা কোন পত্র বা চিত্রের ৫০ 
খানি নকল এক সময় তুলিতে পারা যায়। আবার ইহার প্রস্তুত 

গ্রাণালী এত সহজ ঘে, সকলেই ইহা অনায়াসেই প্রস্তত 16রিতে 

পারেন । 
প্রথমে ওজন মত জিলাটিন ঠাঁও জলদ্বারা' ভিজাইয়া রাখিবে। ৪ ঘণ্টার 

মধ্যে জিলাটিন গুলি ভিজিয়া ফুলিয়। উঠিলে তাহা 7৪/কিয়। অন্য একটি 
চিনে বাটাতে তুলিবে। একখানি কড়া জলপুর্ণ করিয়া তাহা জালে 
চড়াইবে এবং এ জিলাটিনের বাটিটা ত্র জলের উপর ভাসিতে থাঁকিবে। 

অগ্নির উত্তাপে জল গরম হইলে জলের উত্বাঁপে জিলাটিনও গলিয়৷ বেশ 
তরল হইলে ৪ ভরি ওজমে |গ্নিশিরিণ মিশাইয়া .রেশ করিয়৷ নাড়িয়। দিবে। 

তাহার পর চারি আনা ওজনে চা খড়ি দিয়! আবার নাড়িয়। দিবে। বেশ 

জল মরিয়া গেলে নামাইয়া লইবে। | 

একটা টিনের বাক্সের ঢাকনীর মত টিনের প্লেট গ্রস্তত করিয়া লইয়। 

উহাতে এ মণ্ড ঢালিয়া দিবে। টিনের প্লেটের কিনার! £এক অঙ্কুলী পরি- 
মান উচ্চ হইলেই যথেষ্ট। মণ্ডটা. প্রেটে ঢালিয়া জল দিয়া তাহার নঃ 

ভাগ ধৌত এবং শুস্ক বন্তদ্বারা উহ শুকাইয়। লইবে। র্ 
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১ ভাগ বেগুনী রং, জল সাত ভাগ ও ২ ভাগ স্পিরিট একত্রিত করিয়া 

কালু প্রস্তত করিয়া রাখ। নূতন কলমে ভাল চকচকে কাগঞ্জে চিত্র কি 
পত্র লিখিয়া শুস্ক কৃর। লিখিবার সময় অধিক কালি ব্যবহার করিতে 

হইবে। লেখা শুস্ক হইলে উহা! এ প্লেটের উপর চাঁপিয়া ধরিয়। কাগজে 
উঠাইরা লও। তখন দেখিবে প্র মণ্ডেকস উপর চিত্র বাপত্রের অবিকল 

ছাচ উঠিয়াছে। তখন ইচ্ছামত প্র ছীচের উপর কাগজ রাখিয়া সম বলে 
চাপ দিলেই নকল উঠিতে থাঁকিবে। ইহার নকল এত পরিস্কার যে, হাতে 

লেখা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এক একখানি ছাচে ৫* খানি পর্ধ্স্ত নকল উঠিতে 
পারে। একবার নকল তুলিলে ছাঁচ নষ্ট হয় না। 'নাবান জল দিয়া ধৌত 

করিয়া তাহার উপর আবার নুতন ছাচ হইয়! থাকে। অধিক দিন 
মণ্ড থাকিলেও নষ্ট হয় না । ছীচ তুলিবার সময় একবার প্লেটখানি গরম 
করিয়া লইলেই আবার নৃতন হইল । 

চুল উঠা নিবারণ। মিঠা তৈল ও স্পিরি অব রোজমেরি 
সমান ভাগে লইয়! তাহাঁর সহিত ৩০ ফোটা [জায়ফলের তৈল মিশাই্ম 

শিশিতে করিয়। রাখিবে। বৈকালে কি সম্ব্যাকালে নিয়মমত ব্:বর্ধীর 

করিলে চুল উঠা মিবারণ হইবে এবং অতি অগ্ল দিনের মধ্যে আবার নুতন 
চুলে মাথা পুরিয়া যাইবে। 

অন্ধ প্রকার ।-অডিকলোন এক ছটাঁক, টিংচার অব ক্যাস্থ্যারাই 

ডিস আধ কীচ্চা, রোজ্রমেরি তৈল ১০ ফোঁটা, ল্যাভেগডার তৈল ১* কোটা 

একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলেই উক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া 

যায়। | 

তাঁড়ত কবচ ।--চাঁরিদিকে তীড়িত কবচের বড় প্রাধান্য দেখি- 

তেছি। বঙ্গের আবাঁলবৃদ্ধবণিতাঁ তাঁড়িত কব্চ, তাঁড়িত অনন্ত, তাড়িত 
অস্কুরীয়, তাড়িত পদক বাবহার করিতেছেন। তাড়িত সপ্বন্ধীর এই কবে 
বিজ্ঞাপনে যাঁবতীয় রোগ নিবারণের কথা লেখা আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে 

সবগুলি আরোগ্য হউক না হউক, শোণিত সম্ধীয় পীড়া ইহাতে যে 

আরোগ্য হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই । 
ইতিপূর্ববে এই 'সমস্ত রোগ নিরাময়ের জন্য অষ্ট ধাতুর অঙ্কুরী ও মাছুলী 

বাবহৃত হইত। আপন কথ। এই বে, তাড়িত কব্চাদি কেবল নামের 
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তারতন/মাত্র। নতুবা প্ররস্তত প্রকরণ সেই একই। স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, 

তাম, লৌহ, পারদ, সীসা, দস্তা এই অষ্ট ধাতুর সম্মিলনে যে কোন আকারের 

অন্নরী,কবচ, অনন্ত প্রভৃতি ) কোন অলঙ্কার প্রস্তত করিয়া ব্যবহার করি- 
লেই হইল। | 

তাড়িত বলে শীলমোহর প্রস্তৃত ।__তাঁড়িত কোষ অনেকেই 
দেখিয়া থাকিবেন। কোন মুৎপাত্রে তুঁতে ভিজার ঘন জল, দত্ত ও তাশ্র 
একত্রিত করিয়া ছুই প্রস্থ সঙ্জিত করত তুক্ম পিত্তল ও ভাত্র তার সংযুক্ত 

করিয়া দিলে তড়িতের পরিচালিকাশক্তি অনুভূত হয়। একটি তাত্রাধারের 
যে নামের শীল হইবে, সেই অক্ষর কয়েকটা যোজনা করিয়া তার দ্বার 

দুঢ়তর আবন্ধ করিয়া, তার দ্বার পার্খদেশ উপরে রাখিবে এবং অক্ষরগুলি 

ঝুলাইয়৷ তুতেয় জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে। তাড়িতবলে তুতের তামা 
আনিয়। এ অক্ষরের মুখে লাগিবে। ইহাতে উপ্টা £অক্ষর উঠিবে। গোটা 
পচ্চা গালা দ্বারা কোন চিত্র বা নামের শীল তুলিয়া এই প্রক্রিয়া! ছার! রঃ 
ও শত শত চিত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইলেক্ট, প্লেটাং 
তাঁড়ীতবলে অক্ষরাদির নকল ছীচ ও ছাপ তুলিবার প্রণালীও এই 
গ্রকার। 

সাধারণ নিয়ম এই যে, যদি উপ্ট! ছাপ তুলিবার আবশ্তক হয়, তাহা 

হইলে গাল! বাঁ গোটাঁপার্চার ছাচ তুলিতে হইবে, আর অক্ষরের ছা 

তুলিতে ফেবল অক্ষরগুলি উক্ত প্রকার বাঁধিয়! ঝুলাইয়া দ্রিলেই হইল। 
তাড়িতবলে ত্র তুঁভে ভিজার জলের তাত্র বিন্দু বিন্দু রেণু পরিমাণে 

সপ্তাহ কি ১০। ১২ দিনে সম্পূর্ণ তাত ছাচ উঠিবে। তখন ইচ্ছা 
মত হ্যাণ্ডেলে কি অন্য কোন বস্ততে সিরিশ দিয়! জুড়িয়া লইলেই 
হইল। সিরিশের পরিবর্তে আঠা কি সময়দার মণ্ড দিয়াও কাঁধ্য 
নির্বাহ হইতে পারে। ময়দার রুটা প্রস্ততের ন্যায় জলে মাথিয়া ক্রমে 
জল দিয়া ধৌত করিতে করিতে অবশিষ্ট ষে আটার অংশ থাকে, 
তাহা চূর্ণ দিয়া. মাথিয়া লইলেই উত্তম আটা প্রস্তত হইল। উহা জলে 
খুলিয়া যায়। 

শীল মোহরের কালী ।-এক তোলা রং ৫ তোল! স্পিরিট 
মাতগুড় ১ তোল! উত্তমরূপে মিশাইয়া লইলেই চলিত শীলমোহর কালি 
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প্রস্তুত হইল। এই কালী পিতল শীলের জন্য নয়, রবার ষ্ট্যাপে এ কালি 
বাবত হয়। পিতল শীলের কালি, এক তোলা ভূষা, রেড়ীর তৈল 

ছুই তোলা, শঙ্খচুর্ণ আধ তোলা, একত্রে মিশাইয়া৷ ফুটাইবে। পরে 

নামাইয়া এক তোলা তার্পিন তৈল মিশাইয়া লইলেই হইল। ভূষাঁর 
পরিবর্তে বেত দগ্ধ করিয়া, সেই কয়ল! চূর্ণ করিয়! লইলে, কালি আরও 
ভাল হয়। 

চিরস্থায়ী কালী ।--এই কালী সর্বদা ব্যবহার করিলেও, ৫৯৬৯ 

বংসর চলে। প্রস্ততপ্রণালী এইরূপ,__ভূষা ৫ তোলা, তোলাই আড়াই 
তোলা, স্রাসার এক তোলা, ভেলার আট এক তোল, এই কয়েক দ্রব্য 
মিশাইয়া, দলা পাঁকাইয়া৷ দৌয়াতের নিয়ে আঁটিয়া দাঁও। পরে আবশ্তকমত 

জল দিয়া রাখিবে। শুষ্ক হইলে বা কাঁলি ঘন হইলে, জল দিয়া লইলেই 
হইল। এই কালিতে লিখিলে, লেখা অতি কাঁল ও চাঁকচিক্যযুক্ত হয়। 
কাপড়ে কাঁলি লাঁগিলে, তাহা! আর উঠে না, অতএব সাবধানে এ কালিতে 

লেখা আবশ্যক । | 

জীবজন্ত বশীকরণ ।--বশীকরণ দ্রব্যগুণ ও মন্ত্রাদির দ্বারা হইয়া 

থাকে, জানা আছে। কিন্ত আমাদিগের এ বশীকরণ সেরূপ নহে। ইহা 
তাড়িতের বশীকরণ। ডেলিয়াঁর সাহেবের ব্যাটারীর তার যে কোন জীবের 

শরীরের কোন স্থানে স্পর্শ করাইলে, সে মোহিত ও বশীভূত হইয়া, তাঁড়িত- 
তার যে দিকে সঞ্চারিত করিবে, সেই দিকে গমন করিবে। তাঁড়িত- 
কোষের বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হুইয়াছে। সেই এ আকার 
ছোট করিয়া, উহা! পকেটে গৌঁপনভাবে রাখিয়া, তাহার তার কৌশলে 

হাতের মধ্যে রাখিবে। একটা টাকা প্রমাণ ক চাক্তি হাতে 
তালুর উপরে রাখিবে। এ চাক্তির নিয়ে সম পরিমাণে গোলাকার কাঁচ 

ও রবাঁর পাঁত দেওয়া থাকিলে, এ তাঁড়িতে তাঁড়িতপরিচালকের কোন 

ক্ষতি হয়না । . 
টেলি-ফে1 ।-_-এই যন্ত্রের সাহায্যে এক বাড়ীতে বসিয়া কথা 

কহিলে, অন্য কেহ জানিতে পারিবে না, কেবল যাহার সহিত কথা 

কহা যায়, সেই ব্যক্তিই জানিতে পারে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী 
নিয়রূপ। | 
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ছুটী ছুই ফুট লন্বা ৩ অঙ্গুলি পরিধিবিশিষ্ট টিনের নল প্ররস্তত করিয়া, 

তাহার একদিক পাতল! চাঁমড়া দিয়া মুড়িবে। মোড় দিকের মধ্যে একটা 

ক্ষুদ্র করিয়া, তন্মধ্যে ভাল পাঁকান মাজ। সরু স্থৃতা প্রবেশ. করাইয়া দিয়, 
সততার অপর দিক দ্বিতীয় নলে এই প্রকার প্রবেশ করাইয়া, গ্রস্থিবদ্ধ করিয়! 

দিবে। স্থানের দূরতা অনুসারে সুতার পরিমাণ হাঁস বৃদ্ধি করিবে। এই 
নলের এক দিকের খোলা অংশে মুখ সংলগ্র করিয়। কথা কহিলে, দ্বিতীয় 

নলে কাঁন দিয়া অন্য ব্যক্তি সেই কথ! শুনিলে, অতি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে 

পাইবে । ডাক্তার হাট. বলেন, কাল স্তা ও নল হইলে এবং মধ্যপথে 

সুতা অন্য কোন পদার্থে সংলগ্ন না হইলে, হাজার ফিট দূরের লোক 
অনায়াসে কথা বুবিতে পারে। সেই যন্ত্র প্রস্তত করিয়া, দুরস্থ কোন 

বাড়ীতে নলদী সংলগ্ন করিয়া রাখিলেই হইল। আঁবশ্তকমত কথোপকথন 
কাধ্য স্থন্দররূপে অন্যের অজ্ঞাঁতে সমাধা করিবার জন্য এই যন্ধ অতীব 
উপযোগী । এই যন্ত্র আমেরিকায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। 

অফটম প্রবন্ধ । 

বিবিধ বিজ্ঞান । 

রোঁজ সিরপ ।--ফোটা স্থগদ্ধি গোলাপ ৬ আউন্স, ১॥ পাইণ্ট 

গরম জলের সহিত বার ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে বাষ্প 
তাপ দ্বারা চোর়াইয়! এক কোয়াটার লইতে হইবে। এবং তিন সের 
উৎকৃষ্ট শ্বেত শর্করা মিশ্রিত করিয়া, অবশেষে শীতঙ্গ হইলে, ৫॥ সাড়ে 
পাঁচ আউন্স রেকটিফায়েড স্পিরিট: মিশ্রিত করিয়া লইলে, প্রস্তুত হইবে। 

লেবুর সিরপ।--উৎ্ষ্ট শ্বেত শর্করা ১ পাউণ্ড অল্প উত্তাপে 

গলাইয়া, এক পাঁউ লেবুর রস উত্তমরূপে ছা'ঁকিয়া উহার সহিত মিশ্রিত 

করিতে হইবে । একদিন পরে উপরস্থ অস্বচ্ছধাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পরিষ্কার 
ংশে ২। আড়াই আউন্স রেকটিফাইড পিরিট সংযোগ করতঃ বোতলে 

কাক বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। 
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সোঁডাওয়াটার |! একটী বোতলে তিন ভাগের ছুই ভাগ পরিষ্কার 
জল লইয়া, উহাতে বাইকার্বনেট অব সোডা ৪* গ্রেণ এবং টার্টণরিক 
এসিড ৩* গ্রেশ নিক্ষেপ করিয়া, তার দিয়া কাঁক বন্ধ করিতে হইবে। 

পরে না়িয়া ব্যবহার করিলে, অবিকল বাঁজারের সোঁডাওয়াটারের 

মত হয়। 

লেমনেড । একটী বোতলে বাইকার্ধানট অব সোডা অর্ধ ড্াম, 

পরিস্কৃত শর্করা ২ ভূখম, এসেন্স অব লেমন ২ ফোটা এবং অর্ধেক জল 
দ্বারা পূরিত করিয়া, ৩৫_-৩০ গ্রেণ নাইটিক এসিড প্রক্ষেপ, পূর্বক কাক 
বদ্ধ করতঃ কিরৎতক্ষণ নাড়িলে গ্রস্তত হইয়া! থাঁকে। কেহ কেহ কার্বধনেট 

অব পটাশ ব্যবহার করিতে বলেন । 

ইলোকটে। ব্রোন্তিং। বরনেল সাহেব পেটেটটনুযা়িক করাই 
অব কপার এক পাউও, অর্ধ গ্যালন জলে দ্রবীভূত করিতে হইবে। 
কার্ধনেটি অব পটাশ ২৫ পাউও ৬ গ্যালন উষ্ণ জলে দ্রবীভূত কন্ধিতে 

হইবে। সলফেড অব জিঙ্ক ২ পাউণ্ অর্থ গ্যালন উষ্ণ জলে দ্রবীভূত করতঃ 

উপরোক্ত মিশ্রণের সহিত মিশ্রিত করণান্তর, ১২ পাউও নাইট্রেক অব এমননিয়! 

ংযোগ করিয়। নাঁড়িতে হইবে এবং উহাতে ২০ গ্যালন জল সংযোগ 

করিতে হইবে । ইহাঁতেও উপরোক্তের ন্যায় ব্র্যান আলোড ও একটাভ 

ব্যাটারির দ্বারা কাঁধ্য করিতে হইবে এবং সময়ে সময়ে কিয়ৎ পরিমাণে 

এ্যামোনিক়া। দ্রব ও আএনাইড অব পটাশিয়ম ইহাতে মিশ্রিত করিতে 

হইবে। 

ইলেকটে। কপাঁরিং। লৌহ কিঘা! দত্ত নির্সিত দ্রব্যাদি ইলেক্ে| 

কপারিং করিবার জন্য জল মিশ্রিত হাইডে| ক্লোরিক এসিড কিখা! 

যে কোন একটী এসিড দ্বারা পরিষ্কৃত করিতে হইবে। সলফেট অব 

কপার ২ আউন্স, ফোটান বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত করিয়া, শীতল হইলে, 

£ আউন্স কার্ধনেট অব পটাশ এবং এমিনিয়া দ্রব ২ আউন্স শিশ্রিত 

করতঃ যাহ অধঃপতিত্ত হইবে, তাহ! পুনরায় দ্রবীভূত করিয়া ৬ আউন্স 

আএনাইড অব পটাশিয়ম সংযোগ করিবে। যে পধ্যন্ত না নীলবর্ণ দূরীভূত 

হয়। পরে জল মিশ্রিত করিয়া, এক গ্যালন প্রস্তত করিয়া, একটিভ 

ব্যাটারি দ্বার! কর্ম করিতে হইবে । 
9:৩৩ রানা
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ইলেক, টে) গিলডিং। গিল্টিকরণ প্রক্রিয়।তে এলকিংটন সাহেবের 

ইলেকট্্রে। গিল্ডিং এর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তদ্বাতীত নিম্নলিখিত দ্রব্যও 

ইহার জন্য ব্যবহৃত হয়। অক্সাইড অব গোলড অর্ধ আউন্স এবং 

সাএনাইড অব পটাশিয়ম ২ আউন্স, এক পাইণ্ট পরিঞ্রত জলে দ্রবীভূত 
করিয়া, একটিভ ব্যাটারি দ্বারা! কাঁধ্য করিতে হইবে। 

ইলেক টে, সিলভারি। রৌপ্য ১ আউন্স, নাইটিক গ্যাসিডে 
দ্রবীভূত করিয়া, “দানাদার নাইট্রেড অব সিলভার হইলে, উহা ৩ পাইণ্ট 
পরিক্রত জলে দ্রবীভূত করিতে হইবে । পরে প্র মিশ্রণে লবণ মিশ্রিত 

করিলে, যাহা অধঃপতিত হইবে, তাহা সাএনাইড অব পটাশিয়মের তেজ!ল 
দ্রব্য বিগলিত করিতে হইবে । অবশেষে ইহাঁকে পুনঃ পুনঃ ফিলটার বা 
শোষক কাগজে ছাকিয়!, পরিশ্রষ্ত জলমিশ্রিত এক গ্যালন পরিমিত করিতে 

হইবে। ইহা ক্ষীণ ব্যাটারি দ্বারা কার্য করিলে, পুরু আবরণ 

হইয়। থাঁকে। 
ফিলটারিং চূর্ণ। সাজিমাটা উত্তনরূপে ধৌত করিয়া, শুক করতঃ 

চুণ্ট করিয়া, অস্থিবু রি চুণের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। 

কাষ্ঠকে অগ্নিতে অদপ্ধকরণোঁপায় । ইহার জন্য নি্ললিখিত 
কয়েকটা দ্রব্য ব্যবহার করা যায়! সলফিউরেট অব কালসিয়ম কি! 

বেরিরম দ্রব অথবা তুঁতের জল। প্রথমতঃ কাষ্ঠগুলি একটা আবৃত পাত্র 
মধ্যে রাখিয়া, বাধু নিফাশন মন্ত্রের সাহায্যে বায়ু বহিষ্কৃত করিয়া, উপরোক্ত 

দ্রব্যের জল দিয়া, উত্তমরূপে সিক্ত করিতে হইবে। 

কেশকে কৌকড়ান অবস্থায় রাখিবার উপায় । দেড় 
ডাম গম্ ট্রাগকাস্থ, ৭ আউন্স জলে ভিজাইয়৷ রাখিয়া, একদিবসকাল পরে 
ব্সঘারা ছাকিয়া, ২৭ ফোৌঁট। আটে ডি রোজ এবং ৩ আউন্স প্রফ 

স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। কৌঁকড়ান কেশে ইহা অঙ্গুলি দ্বার! 
মাথাইলে, কেশগুলি বহুদিন পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাকে। 

শুভ্র কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করণ প্রক্রিয়া 1  লিদার্জ ছুই ভাগ, 
গৌঁড়াচুরণ এক ভাগ এবং স্থগ্ন খাঁটিকাচুর্ণ ছুইভাগ একত্রে মিশ্রিত করিতে 
হইবে, পরে ব্যবহার করিবার সময় উষ্ণজল মিশ্রিত করণান্তর ক্রস 
দ্বারা কেণগুলিতে উত্তমরূপ মাখাইয়া, ২ ঘণ্টাকাঁল পরে কেশগুলি সাবান 
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ও জল দিয়! ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে । যদি কেশে তৈল এবং অপরিষার 
পদার্থ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ উহা সাধাঁন ও জল দিনা খৌঁভ 
করিয়া শুক্ষ করণাস্তর ব্যবহার করিতে হইবে । 

দক্তমগ্রন |- সাধারণতঃ বাত, ব্রিক, লবণ, কয়লা এবং খটিকা 

তৃতি দ্রব্যের চূর্ণ দন্তমঞ্জনরূপে ল্যবহ্ৃত হইয়। থাঁকে। টুথ পাউডার 

গুস্তত করিনাঁর নিয়ম নিপ্নে লিখিত হইল । 

(ক) খটিকাচুর্ণ ১২ আউন্স, কাটল ফিঘকেন চূর্ণ ৮ আউন্স, অরিশ 

মুল চণ ৪ আটিন্ন, ড্াগ্ডেনস ব্রড আর্থাৎ খুনখ।রাপি চর্ণ ১॥ আউন্ম, লব্গ্গ 

এবং ক্যাপিমা তৈল 'অদ্ধ ভাম একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। 

(খ) এক আউন্ন কপূর কয়েকবিন্দু স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া স্ক্ম 

টুর করিতে হইবে। পরে ৭ আউন্স অপঃপভিত খটিকা উত্তমন্ধপ ছিশি 

করিয়া, অবশেষে চালনি দ্বারা ছকিয়া লইতে হইবে। মুখে অত্যন্ত 

দ্ধ হইলে ইহা ব্যবস্থার কর্তব্য । 

পুটিং _কোটান মপিনার তৈলে খটিকা চুর্ণ উত্তমরূ প মন্দিভ 

করিয়া, কাইএর মত হইলেই ইহ। প্রস্তুত হইল | 

সিরিষ |-_-পশ্বাদির খুর, শৃর্দ এসং চম্মার্দির অংশ যাহা চম্মকার 

দিগের অনাবশ্তক তাহ! একত্র করিয়া প্রথমতঃ পঞ্চদশ দিৰসকাঁল চুণের 

জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে শুষ্ক করতঃ উহাকে চুর্ণের জলে 
ধৌত করিয়া একদিবসকাল বাধুতে রাখিয়া শুষ্ক করিতে - হইবে 
ততপরে একটী লৌহপাত্রে করিয়া ছুই ভাগ জলের সহিত যে পর্য্স্ত 
আটাবৎ না হয়। অন্ন অল্প উন্নাপে ফোটাইবে তান্তর এ আটাবৎ 

পদার্থ পরিষ্কাত করিবার জন্য অগ্প পরিমাণে ফটকিরী ঢুণ উহার সহিত 

এ করিয়, একটী ছিদ্রময় পাত্রে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে 

উহ্নার পরিস্কত অংশ ছিদ্র দিয় নির্গত হইয়া যাঁয় এবং অপরিষ্কত অংশ 

জলের সহিত পুনরাগ় ফোটাইয়!, পিষ্টকাকারে পরিগুক্ষ করিয়া লইলেই 

প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

ম্যানহিম গোল্ড বা সোহাগী ।-__তাম ৮৫ ভাগ এবং দন্ত! 
১৫ ভাগ অগ্নির উন্তাপে দ্রবীভূত করিয়া! মিশ্রিত করিলে উত্তম সোহাগ! 

প্রস্তুত হয়। ইহা মোসেক; গোলন্ড, ম্যানহিম গোল, পিঞ্চবেক, শ্রিনসেম্, 
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মেট্যান লোহিতবর্ণ পিন্তল, সিমিলর, টম্বাক প্রভৃতি নামে অভিহিত 

হুইয়। থাকে । 

মোসেক্ গোল | একটা পাত্রে বিশুদ্ধ রাড, ১২ আউন্স 

অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া৷ তাহাতে পরদ ৬ আউন্স মিশ্রিত করিতে হইবে 

পরে শীতল হইলে নিশাদল ৭ আউন্স এবং গন্ধক চূর্ণ ৭ আউন্স উহার 
সহিত একত্র করির! অগ্নির উত্তাপে গলাইলে, পারদ ও নিশাদল বাম্পকারে 

উড়িয়া যাঁয় এবং কেবল উজ্জল কোবল মোদেক গোল্ড অবশিষ্ট থাকে। 

পিত্তল ঝাঁল। পিন্তল ৩ ভাগ এবং দস্তা ১ ভাগ অগ্রন্তাপে 

দ্রবাভৃত করিয়! শীতল হইলে উহাকে সুক্ষ চূর্ণ করিতে হইবে। ইহা পিস্ত- 
'লাদির পাত্র ঝাঁলিবার সময় ইহাঁর সহিত নিশাদণ চুর্ণ ব্যবহার করা যায়। 

রা ঝাল। রাং ২ ভাগ এবং সীস একত্রে মিশ্রিত করত অগ্নয- 
ভাঁপে দ্রবীভূত করিরা লইতে হইবে। ইহা তাত্রপাত্র রাংএর খেলেনা, 

টানের বাঁক্স প্রভৃতি ঝালিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ঝালিবার সময় রজন 
বা ধুনা বাবহার করা যায়। 

« লিখোঁগ্রাফি কাগজ প্রস্তুত করণ। শ্বেতসার ৬ আউন্স 
এবং ফটকিরি ১ আউন্স, এই ছুইটা দ্রব্য পৃথক পৃথক উঞ্ণজলে দ্রবীভূত 

করিয়। মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে ছাকিয়া৷ কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
বুরুষ দ্বারা মাখাইয়া উহ! পারশুষ্ক করত পুনরায় মাখাইয়! পরিশুষ্ষ করিতে 

হইবে। এই প্রকারে ২৩ বার মাখাইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করত মস্যণ 
করিয়া লইলে প্রস্তত হইয়। ধাকে। 

কাচ খোঁদাই করণ। প্রথমতঃ যে কাচের উপর খোদাই 
করিতে হইবে, তাহা! উত্তমরূপে মম দ্বারা আবৃত করিয়া আহ্কত 

করনানস্তর উহা! তরল হাইডে। ক্লোরিক এসিড দ্বার! সিক্ত করিলে কিনব 
এ খোদাই কাচ পাত্রকে, হাইডে। ক্লোরিক এরাসিড বাশ্পের £ধুম মধ্যে 
কিয়ংকাঁল রাখিলে খোঁদাই স্থান অস্বচ্ছ হইয়! যায় এবং মমারৃত স্থান 
হুইতে মম উঠাইয়! লইলে পূর্ববৎ স্বচ্ছ হয়। 

সীস রক্ষ। একটা কাচের বোতলে ১ আউন্স স্থগার অব 
লেডে) ২1৫ ফোটা এ্যানেটাক এ্যাসিড মিশ্রিত ১॥ পাইণ্ট পরিক্রত জলে 
দ্রবীভূত করিতে হইবে। ওরে ওঁ বোতল হইতে একখণ্ড দস্তা সুক্ম 
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€সার-তরু | ১৪৭ 

সুত্রদ্ধারা ঝুলাইয়া রাঁথিলে কিছুকাশ, পরে উহ প্রকৃত লতা সঘিত গুনের 
যায় দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

রৌপ্য বৃক্ষ । ইহাও পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার ন্যায় একটা কাচের 

বোতলে নাইটে ড অব সিলভার ২০ গ্রেণ ৩০ আউন্দ পরিক্রত জলে দ্রবী- 
ভূত-করিয়া' উহাতে বিশুদ্ধ পারদ অর্থডণম মিশ্রিত করিতে হইবে। 

রাং বৃক্ষ । ইহাতে পুর্বোন্তের ন্যায় একটা কাচের বোতলে 
ক্লোরাইড অব টিন ২ ভ্ণম, নাইটাক এাঁসড ১০১৫ বিন্দু, এক পাইন্ট 
পরিস্রত জলে দ্রবীভূত কহিয়! এক খণ্ড দস্তা স্ক্ম সুত্রধথারা কিছুকাল 

ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে । 
রবারের যুতা যুড়িবার আঠা । ইগ্ডয়ান রবর থণ্ড করিয়া 

বেঞ্জোইনের সহিত অগ্র্ত্তাপে দ্রবীভূত করত প্রস্তত করিতে হইবে। ইহা 

দ্বার রববের বাক্স জুতা প্রভৃতি ধোড়া-যায়। 

কাঁচ যুড়িবার সহজ উপাঁয়। রশুন থেংলাইয়া তত্থারাঁ ভঙ্গ 
কাচের বাঁসন যুড়িয়া রৌদ্রে শুক করিতে হুইবে, কিন্তু ইহা হীম লাগিকে 
শীপ্ব নষ্ট হইয়! যায়। 

অদৃশ্য কালী। এই প্রকার কাপির লিখন অগ্নান্তাপে, কিম্বা কোন 
রাসায়নিক কাধ্য ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা সচারাচর গুপ্ত পত্রাদদি লিখিত 
হয়। প্রকরণ,নিশাঁদল এবং সলফেট অব কপার (তুঁতে) সমভাগে 

জলে দ্রবীভূত করিয়া, তদ্বারা লিখিয়৷ তাহাতে উত্তাপ সংলগ্ন করিলে 
পীতবর্ণ দৃষ্ঘ হয়। 

কাচা ছপ্ধে লিখিক়া অগ্রনাত্তাপে ধরিলে ধুসরবর্ণ লিখন দৃষ্ট হয়। 
মাজুফলের কাথ দ্বারা লিখন শুষ্ক করণান্তর সল্ফেট অব আঁইরণ 

( হিরাকস ) দ্রব দ্বার! সিক্ত করিলে সুন্দর ক্ষ্ণবর্ণ লিখন দৃষ্ট হয়। 
পর্মল কালি । পরিষ্কার লগউড ডিকৃকসনে ( বকম কাষ্ঠের কাথে) 

অত্যন্ন পরিমাণে ফটকিরি কিম্বা ক্লোরাইড অবটিন মিশ্রিত করিলে প্রস্তত হয়। 
ব্রাউন কালি । তেজাল খদিরের ক্াথে অত্যন্ন পরিমাণে বাই 

ক্রোমেট অব পটাস্ দ্রব মিশ্রিত করিলে প্রস্তত হয়। 

সবুজ কালি । সাধারণতঃ স্তাঁপশ্রিণ অত্যল্প পরিমাণ, পাঁতল। 

ফটকিরির দ্রবে মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়। 
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১০৮ হসার-তরু । 

গীতবর্ণ কালি । গাোজ চূর্ণ এক আউন্স, জলে দ্রব করণান্তর 

ধীতল হইলে, এক কিম্বা অদ্ধী আউন্স স্পিরিট মিশ্রিত করিলেই প্রস্তত 
হইবে। | 

স্বর্ণ কালি । অতি সুক্ষ স্বর্ণস্তবক চূর্ণ গদের জলে মিশ্রিত 

করিছে প্রস্তত হয়। বৌপ্যবর্ণ কালি রী প্র প্রকার স্বর্ণস্তবক রী পরি- 

বং্ত রৌপ্যস্তবক চূর্ণ ব্যবহৃত করিতে হয় 

স্বর্ণ কিঘা রৌপ্য কাণিতে রা শুষ্ক হইলে, উহার উপর স্পিরিট 

বার্ণিস মাখ।ইলে স্থন্দর স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য অক্ষর দুষ্ট হইয়া থাকে । 
চিরস্থায়ী কালি। ল্যাম্পব্রাক (ভূবা ) ২ ডাঁম একটী আবৃত পাত্র 

মধ্যে লোহিভোত্তপ্ত করণাস্তর উহাতে উৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কালি এক পাইণ্ট 

স্বপ্প করিয়া ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত করিতে হইবে । শীতল হইলে এই কাঁলি 

ক্লোরিণ ব্যাক্স ও ক্ষীণ দ্রাবাদি দ্বারা নষ্ট হয় না। 
বেজাঙ্গার সাহেবের মতে ল্যাম্পব্রাক, জেলেটিন ও বট্টিক সোড়া এই 

তিনটি পদার্থ কষ্টিক সোডার ক্ষার সংযুক্ত জলে উত্তমরূপে পেধিত করিলে 
প্রস্তুত হইবে। ইহা দেখিতে অবিকল চীনের কালির স্তায়। ইহা পেষ্ট- 
বোর্ড পার্চমেন্ট কাগজ প্রভৃতিতে লিখিবার জন্ত ব্যবহৃত ,হইয়! থাকে । 

যাক কালি। মাজুফল ২ সের, হিরাঁকস ১ সের, খদির ;অর্দ- 

পোরা, জল |1০ সের, নীল রং ১ ছটাক, গীত ম্যাজেপ্ট। ১০ গ্রেণ। 

গাথমত্য মাজুফলকে অল্প চূর্ণ করণাস্তর কুড়ি পের জলে সাত দিবসকাল 
ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপশ্চাৎ্ লৌহ কটাঙে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিবে। 

যখন দেখ! যাইবে, মে, উত্তম সিদ্ধ হইয়াছে, তখম উহাতে হিরাকল ও 

খদির দিবে । এবপে আরও কিছুক্ষণ পিদ্ধ করিলে, যখন দেখিবে যে, 

উত্তম কাল রঙ হইয়া উঠিয়াছে, তখন চুলি হইতে ননামাইয়া ছুাকিরা 
৮৯* দিন রাখিয়া দিবে। সর্বশেষে পুনর্বার ছাকিয়া এক ছটাক নীল 
রঙ ও পীত মেছেন্টা ১০ গ্রেণ মিশাইয়া লইবে। “তাহ! হইলেই উর্তম বুব্রাক 
কালি হইল । 

(778 51005 56 1081) 055085) 
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নবম প্রবন্ধা। 
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১! নাক মুখ চ”ক আছে নাহি তার দস্ত। 

সর্বশরীর আছে, কিন্ত নাহি তার অন্ত ॥ 
আগে মানুষ খেতে কিন্তু এখন নাহি খায়। 
হেঁয়ালির ছন্দ কালিদাস পথে যেতে কয় ॥ 

পেশা 
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১৫০ সংসার-তরু | 

২। তিন বীর, বার শির, বেয়ালিশ লোচন। 

চারি বীর সহিত সদাই করে রণ ॥ 

তার মেন! ষোল জন মরিয়া না মরে । 

কহে করি কালিদাঁস হেয়ালির নরে ॥ 

৩। যুধিষ্ঠিরস্য য! কন্যা নকুলে চ বিবাহিত । 

সহদেব পুর্জিতা কন্যা তাং কন্যা বরদ! ভব। 
৪1 পাপিষ্ঠ মাথাটা, ছু"হাত কুচি আঙুল নাঁকটা, 

চক্ষু কর্ণ নাই, এমন কি জন্ত আছে বল দেখি-ভাই ? 
৫ তিন অক্ষরে নাম তার হেয়াপির সার । 

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে নরের আহার ॥ 

মঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে হরিগুণ গান । 

শেষ অক্ষর ছেড়ে দ্রিলে লোকে ভয় মান ॥ 

৬। লকরেতে জন্ম তার ব্ুীন্তে কিছু দেখি। 

মীনের সহিত তার কিছু কিছু ভূখি ॥ 

বড়ই আস্বাদ তার গাড়ংলর মাসে ॥ 
থাকুক মুর্খের দায় পণ্ডতিতে বুঝে বার মাসে। 

থ। কৃষ্ণমুখ ন চ কুষ্, দ্বিজিহব! ন চ সর্পিণী। 

পঞ্চ ভর্তা ন পাঞ্চালী, তস্যাহং কুলবালিকা ॥ 
৮1 শিরং নান্তি, পদং নান্তি অস্থি ন চাঙ্ুলী। 

» পুরুষ ভক্ষয়েৎ নিতং তস্যহিং কুলবালিক1 ॥ 

উত্তরমালা। ১। সাপের খোলস। ২। পাশা খেলা | ১। ছূর্গা। 

৪। মন্গুযু। ৫| বিছানা । ৬। পক আম্র। ৭ -কারস্তের মেয়ে। 
৮। দজ্জীর মেয়ে। ূ 
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দ্রব্যন্ুচী। 
বিলাতী দ্রব্যের. বাঙ্গালা নাম আধার ইংরাজিতে লিখিতে বানান ভূল 

করিলে ক্রয়কালে ভ্রম ও পরীক্ষায় কৃতকাধ্যতা সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে 

পারে। দেই জন্য প্রত্যেক দ্রব্যের ইংরাজী নাম দিলাম,__দ্রব্যগুলি ক্রয় 
কালে তাহার লেবেলের বানান ও ইহার লিখিত বানান মিলাইয় ক্রয় করিলে 
আর গোলযোগ ঘটিবে না। 

বাক্ষালা নাম 
রেকৃটিফাইড স্পিরিট 

সদ্গন্ধযুক্ত ল্যাভেগ্ডার 

বর্দমেট তৈল 

এম্বারগ্রিজ এসেন্স 

অটো অব রোজ 

ন্মিথের ল্যাভেগ্ডার 

অভিকলোন 

স্পিরিট অব বাম 

কুইন অব হাঙ্গেরিজ ওয়াটার 

ইউ ডি পটুগাল 

লেমন গ্রেন অয়েল 

পারফিউম ডি রয় 

স্পিরিট ডি রোঁজ 

ক্লোরাইড অব ক্যালদিয়ম 
বিলাতী আতর 
ভারতীয় গোলাপ 

ভার্কেনার এসেন্স 

লেবুর এসেন্স 

আল কোহল 

মিল্ক অব রোজ ৪৪৫ 

ইংরাঁজী নাম 
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১৫২ সংলসার-তরু | 

বঙ্গালা নাম ইংরাজী নাম 

দ্রন পটাস *..:100970889 301.16101), 

জঙ্কুইলী ১০১ 0 0016, 

জলীয় ষ্টোরন্ক ॥*, 14800108602, 

লাসিহাস্ু *।। পি 091112711, 
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স্থগম্ধী পমেটম ১**0010710000 19010721100) 

গোলাপী পমেটম , ১, 10১০9 1১0331010)) 

কাষ্টক সোড়। ৮৮০08086016 99৭2 

রোজ জিরেনিরম **৮101090000010010, 

বেঞ্জোইন ,..:[3612011) 

আন্লুকেনেট মুল *ত:881080796[10০01 

দেশী পমেটম ' *৮0100127 1১011091000) 

পাম তৈল ০৯৮0১200011, 

দেমাক্ক রোজ ১109084109০, 
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নেন তৈল “0911 0£ 1390. 0৮ 131) 011) 
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মংসার-তক | ১৫৩ 

ব্ঙ্গালা নাম ইংরাজী নাম 

কেনেডা বালসৰ ৭৯০ 08050 0215%18, 

ফ্রাঞ্চ পালিন, | ৮৮০ 730 0119], 

উড নাপথা 7০০৫ 208, 
গ্রিক গিল্টি | ০১ 0900187 2010100, 
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ওয়ান লেদার ্ ১১ ভা821) 10901) 

কাল. সাইনেড হোয়াইট ল্লেড .১১:05191000 আ18162 1৩5৫, 
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১৫৪ সংসার-তরু | 

বার্গাল! নাম ইংরাজী নাধ 
রৌপ্য বৃক্ষ ০০৮ 4902 0181126, 
'রাঁং বৃক্ষ | ৭০ 48100 4061৮, 

কাচ জুড়িবার উপায় *** ভাগ্য 107 05009106100 01998, 
অদৃশ্য কালি **০ 97107020666 10, 

ার্পল কাণি ১ 0001৩ 10০ 

ওজন প্রকরণ। 

হও গ্লেখে এক পেনিওয়েট। | ১০ শ্রেণে গরক স্কপল? 
২* পেনিওয়েটে এক আউন্স। | ৩স্কপলে এক ডাম। 
৬* গ্রেণে এক ডাঁম। ২৮ পাউঞ্ডে এক কোয়ার্ট | 
৮এামে এক আউন্দ। . ; ৪ কোয়ার্টে এক হন্দর | 
১৬ আউদ্দে এক পাউণ্ড। ২* হন্দরে এক টন। 
২* গ্রেণে এক রতি। 8 কীচ্চায় এক ছটাঁক। 
১৮০ গ্রেখে এক তোঁল।। ৪ ছটাঁকে শুক পোয়া । 
১ আউন্দে এক.১ছটাঁক। ৪ পোয়ায় এক সের। 
১ পাউও অর্ধ সের।* ৪* সেরে এক মোঁথ। 

* গাউও বাজারের অঙ্ী সেরের দেড় কাচ্চা কম। 
পাস 

" 09:৮8 8০০৫. 291১9669008) চ10০626802 0.076, 



€সার-তরু | ১৫৭ 

দ্বিতীয় পরীক্ষা । 
ব্বপ্রবিজ্ঞান । 

আধুনিক অর্ধাশিক্ষিতগণের সংস্কার যে স্বপ্র অমূলক চিন্তা 
মাত্র । এমন. কি ছু একজন মহাত্মযব্যক্তিও এই মতের অন্থমোদন 

করেন। * তাহারা বলেন, নিদ্রার পূর্বে যে বিষয়বিশেষের প্রগাঢ় 

চিন্তায় চিত্ত সমধিক নিমপ্র থাকে, নিদ্রিতাঁবস্থায় সেই সমস্ত বিষয়ক 

স্বপ্নই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রোভন বলেন, নিদ্রার 
পূর্বে চিত্তের যে সমস্ত বৃত্তি ও দৈহিক যন্ত্রাদি যে চিন্তায় নিমগ্র থাকে, 

অত্যধিক চিন্তা হেতু সেই সমস্ত যন্ত্র এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় যে, তখন 

আর চিন্তা করিবার আবশ্যক থাকে না, চিন্তার বিরতি প্পরার্থনীয় ও 
আবশ্যকীয় হইলেও তন্নিবারণ সাধ্যায়ত্ব হয় না। চিত্ত কেবল সেই চিন্তার 
আন্দোলনে চিস্তামগ্ন হইয়! যায়। নিদ্রাতেও সেই চিন্তার বিরতি পরি- 
দৃষ্ট হয় না। নিদ্রিতাবস্থাতেও সেই সেই যন্ত্রের কার্যকারিতা শক্তি সমান 
গতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে বলিয়া লোকে নিদ্রিতাবস্থায় ম্বপ্র 
দর্শন করে। (১) এসকল কথা পাশ্চাত্যবৈজ্ঞানিকগণের আর আধুনিক 

পাশ্চাত্য শিক্ষ্াবিকৃতমন্তিষফষ নব্যগণের । পরন্ত ধাহার৷ হিন্দুশান্্র মান্য 
করেন, ধাহার! হিন্দুর অক্ষয় জ্যোতিষে বিশ্বাস রাখেন, চন্দ্রস্থধ্য যেমন 

গ্রতাক্ষ, জ্যোতিষও তদ্রপ বলিয়া! ধাহাদিগের বিশ্বাস তাহারা কখনই 
স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র বলিয়৷ উপেক্ষা করিবেন না। 

স্বীকার. করি, কোন বিষয় অত্যধিক চিন্তা করিলে স্বপ্নে সেই বিষয় 

প্রত্যক্দীভূত হয়, কিন্তু যে বিষয় কখনও ভাব! যাঁয় নাই, যে বিষয়ের 

কল্পনাও তিলেকের জন্য মস্তিষ্কে দেখা যায় নাই, সেই সকল অিস্ত্পূর্বব 

বিষয়ক স্বপ্ন কি জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মীমাংসা কৈ, কোন 
* পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে শ্বপ অমূলক 

চিন্ত। মাত্র । ্ 

(১) 109 0. &১ 01:058058 %13০০|. 01 07025 "ডাক্তার হিউম 

আরও অনেক. প্রমাণ দ্বারা গ্রোভনের মত দৃঢ় করিয়াছেন। -৮739 
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১৫৮ সার-তক। 

বৈজ্ঞানিক ত করেন নাই। অমিস্তযপূর্বব্ক বিষয় স্বপ্লে দেখ! যাঁয়, ইহা 
বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। তবে এই প্রবল তর্কের মীমাংসা 
কি জন্য হয় নাই, তাহা কি একবার বিব্চ্যে নহে? একদেশদরিতায় 
অনুপ্রাণিত হইয়া কোন বিষয়ে মতমত গ্রকটন যে ভয়ানক হটকারিত1, 
তাহ! কে অস্বীকার করিবে? 

স্বপ্নের যেকোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা অবশ্যন্বীকার্ধ্য। একটু অভি- 
নিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, স্বপ্রের 
অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে। নতুবা দ্বপ্পের ফলাফল আমরা ভোগ করি 
কি জন্য। ত্বপ্পের সত্যতা অবশ্তই অনেকে উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। 

জীবনে কোন না কোন স্বপ্নের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশাই পাইয়া থাকিবেন। 
এই সকল বিষয় আলোচন1 করিলেই স্বপ্নের অলীকতা স্বীকার করা যায় 
না। কি তর্ক যুক্তিতে কি মানসিক পরীক্ষায় অথব! প্রত্যক্ষ প্রমাণে 

ত্বপ্লের উদ্দেশ্য স্বীকার করিতে অবশ্যই হয়। ূ 
রাশীর তারতম্যে স্বপ্নের ফলাফল ব্যতিক্রম হইয়া থাঁকে। অতএব 

কোন্ রাশীতে কি প্রকার স্বপ্র দর্শনে কি প্রকার ফললাভ করা যাঁয়, তাহার 
আনুপূর্বক বিবরণ লিখিত হইতেছে। পাঠকগণ যখন যেরূপ স্বপ্ন 
দেখিবেন, তাহার রাশী অনুসারে স্বপ্নফল মিলাইয়ী লইবেন। ইহাতে অবগ্তই 

ফলপ্রাণ্ড হইবেন। 
| ১। ধনদর্শনে | 

মেষের পীড়া, বৃষের অসার স্বপ্ন, মিথুনের বন্ধুবিচ্ছেদ, কর্কটের অতিথি 
লাভ, সিংহের ধনলাভ, কন্যার প্রতারিত হওন, তুলার শত্রনাশ, বৃশ্চিকের 

ধন ক্ষয়, ধনুর অসার স্বপ্ন, মকরের আতিথ্য স্বীকার, কুস্তের জয়লাভ ও 
কাধ্্যসিদি, মীনের আতিথ্য স্বীকার । ৭ 

২। যুদ্ধ ও রক্তপাত দর্শনে । 
মেযের হিংসা, কন্তার সুসংবাদ প্রাপ্তি, তুলার শত্রবৃদ্ধি, বৃশ্চিকের 

কর্মানুষ্ঠান (চাকর ইত্যাদি ), ধনুর স্ত্রীলাভ, (ভ্ত্রীলাভ বলিলে কেবল 
বিবাহ দ্বারা .স্ত্রীলাভ বুঝাইবে না । গণিকা ও দাসী প্রভৃতির সমাগমাদিও 
স্রীলাভ বলিয়া পরিগণিত হইবে ), মকরের সংবাদ লাত, কুস্তের শত্রবৃদ্ধি 
মীনের জযলাভ। 
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৩। পীড়া দর্শনে । 
'মেষের অসার স্বপ্ন, মিথুনের বিবার্দ ভঞ্জন ও মীমাংসা, কর্কটের ক্ষতি, 

নিংহের পুরস্কার লাভ, কন্যার ধনলাভ, তুলার শক্রলাভ, বৃশ্চিকের বিবাদ 
ধনুর পীড়া, মকরের জয়লাভ, কুস্তের আনন, মীনের পুরস্কার লাভ। 

৪ | রোদনে। 

মেষের বিচ্ছেদ, বৃথের বন্ধন ভয়, বন্ধু কর্তৃক ক্ষতি ও বন্ধুবিচ্ছেদ, মিথু- 

নের আনন্দ, কর্কটের ছুঃখ ও শোক, সিংহের সম্মানলাভ, কন্ার সুখ, তুলার 

আনন্দ, বৃশ্চিকের লোক সমাগম ও প্রতিজ্ঞা, ধনুর শত্রু ও রোগক্ষয়, 

মূকরের বন্ধুনাঁশ, কুস্তের ভ্রমণ, মীনের সংবাদ লাঁভ। 

৫ আনন্দে। 

মেষের কষ্ট ও ছুঃখ, বৃষের, বন্ধু সমাগম, মিথুনের অর্থলাভ, কর্কটের 
বন্ধু সমাগম, সিংহের বিদ্ধুবিচ্ছেদ, কন্তার সখ ও আনন্দ, তুলার ধন ও 

মান প্রাপ্তি, বুশ্চিকের ভ্রাত্ত নাশ (জ্ঞাতি নাশ) ধনুর সুখ ও আনুন্দ 

মকরের বন্ধু বিচ্ছেদ, কুস্তের ভ্রমণ, মীনের অসার স্বপ্ন। 

৬। বস্ত্র দর্শনে । 
মেষের অসার স্বপ্ন, বৃষের সখ ও আনন্দ, মিথুনের অনার স্বপ্ন, কর্কটের 

দৈহিক সুস্থতা, সিংহের শত্রু লাভ ও স্বয়ং অপরের শক্রতা সাধন চেষ্টা, 

কন্যার অপমান, তুলার বিবাদ ও ছুঃখ, বৃশ্চিকের সম্মান লাভ, ধনুর পীড়া, 

মকরের অতিথি লাভ (লোক _সমাগম ) কুন্তের মানসিক পীড়া, মীনের 

মিথ্যা স্বপ্ন। 

৭। জল'দর্শনে। 

মেষের কষ্ট, বুষের ভয়, মিথুনের ভোগ (রোগ শোকাদি ), কর্কটের 

অসার চিন্তা) সিংহের বল প্রকাশ, কন্তার ধনলাভ, তুলার মিথ্যা স্বপ্ন, 

বৃশ্চিকের আনন্দ (যে কোন উপায়ে ), ধনুর অপনৃত্যু ( অপমৃত্যু ও সান- 

সিক ক্রিষ্ঠত! ), মকরের অন্ুরোগ (রাজ বারে বা অন্য ), কুস্তের 4 

স্বগ্র, মীনের পীড়া । 
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৮1 জলমধ্যে জন্ত দর্শনে | 

মেষের ভয়, বুষের বন্ধন, ( প্রেম বন্ধন, সমাজ বন্ধন ও রাক্দ্বারে বন্ধন ) 

মিথুনের ধন লাভ, ককটের মানসিক পীড়া, মিংহের ভয়, কন্তার ধনহানি, 

ক্ষতি, তুলার আত্মীয় নাশ, বুশ্চিকের জীবন শঙ্কা, ধনুর সংবাদ লাভ, মকরের 
ছুঃখ, কুস্তের পীড়া, মীনের মিথ্যা স্বপ্ন । 

৯। সৌভাগ্য দর্শনে । 
মেষের ছুঃখ, বৃষের রোগভোগ, মিথুনের সম্মান লাভ, কর্কটের পীড়া, 

সিংহের অন্নকষ্ট, কন্তার ধনজনিত ছুঃখ ও অন্নকষ্ট, তুলার শত্রক্ষয়, বৃশ্চি- 

কের আরোগ্য ও মুক্তি, ধনুর নববন্ধু লাঁভ, মকরের চিত্তচাঞ্চল্য ও ভয়, 

কুস্তের স্বফল স্বপ্ন অর্থাৎ সৌভাগ্যলাভ, শীনের অসার স্বপ্ন । 

১০। ইষ্টকালয় দর্শনে । 
মেষের ভয়, বুষের অত্যাচার সহ্যকরণ, মিথুনের সন্তান লাভ, 

কর্কটের ধন লাভ, সিংহের ভ্রমণ, কন্ঠার সংবাদ লাভ, তুলার আরব্ধকার্ধ্য 

সম্পাদন, বৃশ্চিকের জয় লাভ, ধনুর বন্ধুলাভ, মকরের মানসিক বিকৃতি, 
কুস্তের সফলম্বপ্র অর্থাৎ ইষ্টকালয় লাভ, মীনের অসার স্বপ্ন । * 

১১। সঙ্গীত শ্রবণে। 
মেষের লাভ, বৃষের সৌভাগা, মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের অভিযোগ, 

দিংহের বন্ধু বিচ্ছেদ, কন্যার জয়লাভ, তুলার অপমাঁন ভোগ, বৃশ্চিকের 

পীড়া ভোগ, ধনুর ক্রয়কর্ম্নের ফলভোগ, কর্কটের ধনলাভ, কুস্তের অসার 

্বগ্, মীনের সন্তান বা সন্মান লাভ । 

১২। বন্ধু ও আত্মীয় সমাগম দর্শনে । 
মেষের পুরস্কার লাভ, বৃষ ও মিথুনের অসার স্বপ্ন, কর্কটের ধনবৃদ্ধি, 

সাহের অপমান, কন্তার অর্থলাভ, তুলার ধীরতা, ,বৃশ্চিকের ধনলাভ 
ধুর সম্মান, মকরের সংবাদলাভ, কুন্ডের ভ্রুণ ও কষ্ট, মীনের বিলাসিতা 

ও ক্ষতি। 
. ১৩। স্থান-পরিবর্তনে। 

মেষের শঙ্কা, বুষের সুস্থতা, মিথুনের সংবাদ লাভ; কর্কটের প্রভুর 
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মৃত্যু, সিংহের অতিথিলাভ, কন্তার শত্রবৃদ্ধি, তুলার ক্ষাত, বৃশ্চকের সন্মান 
লাভ, ধনুর মিথ্যান্বপ্ন, মকরের ক্রোধাধিকা, কুস্তের বন্ধন ভয়, মীনের 
অনিশ্চিত সংবাদ লাভ । 

১৪1  অগ্নিদর্শনে | | 
মেষের ছুঃখ» বৃষের অতিথি লাভ, নিথুনের ধনবৃদ্ধি, কর্কটের গীড়া, 

সিংহের ক্ষতি, কন্তার ছুঃখ, তুলার সংবাদ লাভ, বৃশ্চিকের পীড়া, ধনুর 
ংবাদ লাভ, মকরের সংবাদ লাভ, কুম্তের চিত্চাঞ্চল্য, মীনের মাননিক 

গীড়া ও ক্ষতি । 
১৫1 হত্যাদর্শনে | 

মেষের বিপদ, বুষের বন্ধুনাশ, মিথুনের ছুরভিসন্ধি সিদ্ধি, কর্কটের 

ধনলাভ, সিংহের পীড়া, কন্ঠ'র লাভ, তুলার ধনলাভ, বুশ্চিকের' পাঁপ 

কাঁধ্/নুষ্ঠঠন, ধনুর মৃত্যু, মকরের পুরস্কার প্রাপ্তি, কুস্তের বিফল স্বপ্ন, মীনের 

বাসনা পূর্ণ । | 
১৬ মৃত্যুদশনে । 

মেষের ধনলাভ, বৃষের ক্ষতি, মিথুনের সংবাদ গুাপ্তি, কর্কটের ক্রেপু, 
সিংহের ধনলাভ, কন্যার অতিথি লাভ, তুলার আনন্দ, বুশ্চিকের মিথ্যাস্বপ্র, 
ধনুর সুসংবাদ লাভ, মকরের জয়, কুস্তের লোকিসমাঁগম, মীনের মিথ্যাস্বপ্ । 

সাধারণ নিয়ম । 
সচরাঁচর কয়েকটা স্বপ্নফল সর্ধপ্রকার রাঁশীরই সমতুল্য । যথা,_-সর্প, 

কুম্ত ও ব্যাদ্ব দর্শনে সন্তান লাভ। নকুল, শব ও মৃত আত্মীয় দর্শনে পীড়। বা 

মনন্তাঁপ। জলজন্ত দর্শনে মনস্তাপ। কাহাঁকে পাঠ করিতে দেখিলে কি কোন 

পুস্তকাদি দর্শনে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ হইয়। থাকে । 

তৃতীয় পরীক্ষা । 
তিথি গণন! | 

গ্রতদ্বীরা কোন্ সনের কোন্ তারিখ কি তিথি হইবে বা হইয়াছে, 
তাহা বলিতে পারা যাইবে । 

প্রথম সুত্র। শকাবার সংখ্যাকে ১৯ দ্বার হরখ করিলে, যেরাঁশী 
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১৬২ ংসার-তক 

অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ১১ দ্বারা পুরণ করিয়া, যে রাশী হইবে, তাহাতে 

মাসাঙ্ক, দিন সংখ্যা ও অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া, ৩০ দ্বারা হরণ করিলে, যে 

অঙ্ক থাকিবে, তাহাই তিথি জানিবে | 

মাসাঙ্ক ।- বৈশাখ ০, জ্যৈষ্ঠ ১, আফা ৩, শ্রাবণ ৫, ভাদ্র আশ্বিন ৯, 

কার্তিক ১০, অগ্রহায়ণ ১০, পৌষ ৯, মাঘ ৯, ফাল্গুন ১০, চৈত্র ১৪। 

তিথি সংখ্যা | শুক্লপক্ষ । প্রতিপদ ১, দ্বিতীয়া ২, তৃতীয়া ৩, 

চতুর্থী ৪, পঞ্চমী ৫, যঠি ৬, সপ্তমী ৭, অষ্টমী ৮, নবমী ৯, দশমী ১০, 

একাদণী ১১, ছাদশী ১২, ত্রয়োদশী ১৩, চতুদ্দিশী ১৪১ পুর্ণিমা ১৫। 

কুষ্ণপক্ষ। প্রতিপদ ১৬, দ্বিতীয়া ১৭, তৃতীয়। ১৮, চতুর্থী ১৯, পঞ্চমী ২০, 

ষঠি ২১, সপ্তমী ২২, অষ্টমী ২৩, নবমী ২৪, দশমী ২৫, একাদশী ২৬, 

হবীদশী ২৭, ত্রয়োদশী ২৮, চতুর্দশী ২৯, অমাবস্তা ৩০ | 

প্রকারান্তর | 

দ্বিতীয় সুত্র ।_-.যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে হইবে, 

তাহার নিয়ম,--দিনসংখ্যা ও মাসাঙ্ক যোগ দিয়া, তৎপরে আরার যে বৎসরের 

তিথি গণনা. করিতে হইবে, সেই বৎসরের ১লা বৈশাখের তিথি যোগ দিয়া, 

৩১ দ্বারা ভাগ দিলে, সেই লব্ধ রাশিই তিথির সংখ্যা জানিবে। 

চতুর্থ পরীক্ষা । 
নন্ষত্র গণন1। 

এতদ্বারা কোন্ তারিখের কি নক্ষত্র, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে 
পারে। নক্ষত্র বথা,_-১ অশ্বিনী। ২ ভরণী। ৩ কৃত্তিকা। ৪ রোহিণী। 
৫ মুগশির! ৷ ৬ আর্র। ৭। পুনর্বস্থ | ৮ পুষ্যা | ৯ অগ্লেব! ৷ ১০ মঘ!। ১১ পূর্বব- 

ফন্তুনী। ১২ উত্তরফন্তনী। ১৩ তস্তা। ১৪চিত্রা। ১৫ স্বাতী। ১৬ বিশীথা। 
১৭ অনুরাধা । ১৮ জোষ্ঠা। ১৯মুলা। ২০ পূর্ববাধাঢ়া। ২৯ উত্তরাষাড়া। 
২২ শ্রবণা । ২৩ ধনিষ্ঠা । ২৪ শতভিষা। ২৫ পূর্ববভাদ্রপদ। ২৬ উত্তরভাদ্রপদ | 

২৭। রেবতী । জিজ্ঞাসিত তারিখের তিথি স্থির করিয়া, সেই রাশির সহিত 
মাসাঙ্ক যোগ করিলে, যাহা হইবে, তাহাই নক্ষত্র বুঝিতে হইবেক | 

চু 
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ংসার-তরু | ২৯৬৩ 

পঞ্চম পরীক্ষা । 

বার গণন]। 

যে সনের বার জানিতে হইবে, মেই সন যদি ১২৯০ সালের পূর্বে হয়, 
তবে তাহা হইতে ১২৯৯ বাদ দিয়া যে রাশি পাইবে, সেই রাশির খণ্ড যাহা 

নিয় তালিকায় লিখিত আছে, তাহ! লইবে এবং সেই রাশি ৬1১৬৩ 
হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রথম অঙ্ক বার, দ্বিতীদ্ 
পল এবং অগ্থুপল বুঝিবে। বার গণন! রবি ১, সোম ২, মঙ্গল ৩, বুধ 8, 
বৃহস্পতি ৫, শুক্র ৬, শনি ৭ এইরূপ । 

যদি ১২৯০ সালের পর কোন দিনের বার জানিতে হয়, তাহা হইলে 

সেই সনের রাশি হইতে ১২৯০ বাদ দিয়, তাহার খণ্ডা ৬১৬৪ অন্ধের 
সহিত যোগ করিলে, যদি ৭ এর অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ৭ বাদ দিবে 

এবং অবশিষ্ট অঙ্কই বার জানিবে। আর যুক্তাক্ষর ও দণ্ডাদি উক্ত সংখ্যার 
অধিক হইলে, ৭ যোগ করিলেই সেই সনের ১ল! বৈশাখের বার 

জানিবে। ূ ক 
ইহা হইতে হিসাব করিয়। বলাও সহজ। কেৰ্ল একটু চিত্ত সির 

করিয়া, হিসাব করিতে পাঁরিলেই যথেষ্ট । জ্যোতিষের গণনা, বড় কগ্রিন। 

কেনন, একটু ভ্রম হইলে, সমস্তই অনর্থক হয় এবং গণকের মনে জ্যোতিযের 
দোষই প্রমাণিত হয়। 

তালিক!। 
তাঁরিখ বার দণ্ড পল বিল 

২ ১ ৯৫ ৩১ ৩৬ 

চ ২ ৩১ ৩ রর 

৩ ৩ ৪৬ ভা. এ রঃ 

রর ৫ ২ ৬ রর 

চু ৬ ৯৭ ৩৭ ৩৪ 

রি ৭ ৪ ৩৩ ৯ মহ 

? ৭ ৪৮ 6৬ ৩৪ 

এ ৪ ১২ ৯ 
ণী ভি 

[0111296 &. [05$0:088 9? 61)60885, 



১৬৪ ংসার-তরু | 

রর তালিকা । 
৪১ ৪ ১নে ৪৩ ৩৬ 

১০ ৫ ৩৫ ১৫ 

১১ শু €৬ ৪৩ ৩৬ 

১ টি ৬ ১৮ ৪ 

১৩ হ্ ২১ ৪৯ ৩০ 

১৪ ৩ ৩৭ ২১ ৮ 

১৫ ৪ ৫২ ৬২ ৩০ 

১৬ শু ২১ ৬ 

১৭ পর ২৩ ৫০ ৩০ 

১৮ ১ ৩৯ ২৭ 9 

টি ২ ৫৩) ৫৮" ৩০ 

৪ ঠ ১৬ ৩৪০ গ 

৯১ ৫ ২৬ ১ ৩৬ 

২ ৬ ৪১ ৩৩ গু 

২৬ রদ €&৭ ৪ ৩৬, 

৪ শ ১১ ৩৬ গু 

২৫ ৩ ২৮ মী ৬ 

২৬ ৩ ৪৩ ৩৯ গু 

৭ ৫ ৪৭৯ ৪৯ ঙ 

২৮ ৭ ১৩ ৪২ ৩ 

১ ৯ ৩০ ১৩ ৩০ 

৩০ ২ ৪৫ ৭» 8৫ ৪ 

৩১ ৪ ১ ১৩ ৩০ 

৩২ ৫ ১৬ ১৬৮ ৬৬ 

৬৩ ৬ ৩২ . 1 ৩৪ 

৩৪ ৭ ৩৭ ৫১ ৪ 

৩৫ ২ ৩ ৬ ৩৬ 

৩৬ ৩ ১৮ রি 
টি ৮ 
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সংসার-্তর, 

দ্বিতীয় খণ্ড। 

শান্তি-কুঙ্জ। 

»কালীপ্রপন্ন চট্োপাধ্যায় প্রণীত। 





শান্তি-কুপ্জী। 
পাগলের ফিলজফি। 

শর রর (03 ০০ বার 

প্রথম স্তর । 

আমি একা । 

আমি একা !-নিতাস্তত আমি একা! এই অনন্ত বিক্ষোভিত উত্তল- 
তরঙ্গসমাকুল অনন্তসমুদ্র মধ্যে,__এই স্থছুরসমাঁগত সদাগ্রবাহিত অনস্ত বা 
গর্ভে আমি একা! উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নিয়ে অনস্ত নীল নীর- 

নিধি, চারিদিকে দিগন্তরব্যাপী নীলিমারাণী, তন্মধ্যে এই -"অনীলতাড়িত . 

তরঙ্গভঙ্গে আমি এক1--কোথায় ভাসিয় চলিয়াছি। কোথায় ছিলাম» 
কোথায় আপিয়াছি, কোথাই বা যাইব, তাহা! জানি না, কিন্ত ষাইতেছি ॥ 
অনস্তপথে অন্রান্তগতিতে কোন অনির্দিষ্ট__অজ্ঞাড লক্ষ্যকে লক্ষ করিয়৷ আমি 
অগ্রসর হইতেছি, কোথার--কে জানে? আমি কেন, আমার:অন্তিত্বে কি. 
আবশ্তক, আমি কেন এই অকুলসাগরে ভাসমান, তাহ ত জানি না! এ 

তরঙ্গহীন তরঙ্গিণী নয় যে কুল পাইব, এ শ্বাসযন্ত্রের ক্ষীণ বাযুহিল্লোল নয় 
যে রোধ করিব, এ মনুষ্যসাধ্য শান্ত গতিরোধ করির,_ভাবিব,-- উত্তর 

দিব। ইহার মীমাংস! নাই, যুক্তি 'নাই, ধারণ! নাই, কিছুই নাই । কেবল, 
আঁপন আপন ধন লইয়া ভাঁসিয়া চল .।- কার্য দেখ,__কার্ধ্য কর--কার্ণ 

থুজিয়! দেখিও না-_খুঞজিয়া! পাইবেও না, অধিকত্ত ধাঁধায় পড়িরা--সার! 
জীবনই দিশাহারা হইয়া অন্ধব্ৎ জ্কাটাইতে  হইবে। ভাই বলি, বারণ 

খুবিও না, কার্ধ্য কব,--আপনা লইয়া ভাসি চল। 



১৭২ ংসার তরু । 

আমি কেন এই অননস্তনাগরে ভাসমান? আমার লক্ষ্য কি?-_-তাই 
যদি আমার বক্তব্য হয়, যদি আমার লক্ষ্যকে লক্ষ্য করিতে আর কাহারও 

ইচ্ছ। হয়, তবে আমি বলি, আমার লক্ষ্য শূন্য! আমি শূন্যকে লইয়া 
শূন্ভ হইয়া শৃন্যপ্রাণে ভাসিয়! চলিয়াছি! সকলে জানে- শুন্য শূন্যময় ! আমি 
দেখি শুন্য পুর্ণময় !_শৃন্যতাই পূর্ণতার আম্পদ। শূন্য ভিন্ন পূর্ণ হয় না, 

শুন্য কখন শুন্য থাকে না, যে গতিকে হউক তাহা পুর্ণ হইবেই হইবে। 
তাই শুন্য আমি পূর্ণ হইতে চলিয়াছি! আইস শুন্যগণ !_ পুর্ণ হইতে 
আমর! আজ কাঁলসাগরে ভাঁসিয় যাই। | | 

অমি একা চলিয়াছি কেন? আমার অনুসরণ করিবার কেহ কি নাই? 
আমায় প্রতিনিবৃত্ত করিবার কি কেহ নাই ?--আমায় আকৃষ্ট করে এমন 

কোন আকর্ষণ কি নাই? আছে সব, কিন্তু কার্য যে সকলের সমান নয়! 

ছিল সব, কিন্তু এখন দেখি নাই, আছে সব কিন্তু খুজিয়া৷ পাই না, তাই 
আঙজ এক্কা চলিয়াছি। মাতার আচ্ছ্দ্যে অপত্যন্নেহপাশ, পত্বির অনন্ত 

অপরিমেষ প্রেন, পুত্রকন্যাগণের অসীম ভক্তি, প্রতিবেশীগণের অকৃত্রিম 

সৌহাদ্য পিতার অসীম বাৎসল্য, এ সবই ছিল) সংসারের মোহবদ্ধন 

ন্লেহমমতাঁৰ ভীষণ আকর্ষণ সর্ধপ্রযত্বে আমাকে অক্ষ্ঠ করিতেছিল, কিন্তু 
কেহ সে বন্ধনে ত আমাকে বন্দী করিতে পাবিল না? সে স্নেহপাশ, সে 
ভক্তিবদ্ধন, ,বাঁৎসল্যাদি আকর্ষণ কৈ আমাকেত প্রতিনিবৃত্ত করিতে 

 পারিল না? তাই বলিতেছিলাম, আমি এ সকল বন্ধন কোথাও ছেদন 
করিয়া-_ কোথাও বা বাধ্য হইয়া আমি আজ কাঁলসাগরে ভাসিয়াছি ! 

তাই আমি এখন একা! দে সকল তুচ্ছবন্ধন ছিড়িয়া আমাকে কে এই 
অকুল গাঁথারে ভাসাইয়াছে! তাই আজ আমি একা ভাসিয়াছি! এখন 
আমার ত কেহ নাই,_আমি একাকী !-র্ন্তকে মাভা)- স্দ্ধে পিতা, হৃদয়ে 
পুত্র কন্যা হৃদয়ের. নিভৃত কক্ষেস্ত্রী, কক্ষে পরিবার প্রতিবেশী এবং চরণে 

দাসদাপী রাখিয়াছিলাম, সদ্ববহারে পুরিতুষ্ট করিতাম, কিন্তু কৈ 
এখন তাহারা কোথায়? শ্লানমুখ দেখিলে মাতা সঙজলনয়নে মুখ্টম্বন করি- 

তেন, বিষ ভাব দেখিলে পিতা সোহাগে আদরে মন্তকে আত্রাণ করিয়া 

ক্রোড়ে করিতেন, পরিশ্বাস্ত দেখিলে . সর্বতাপনাশিনী প্রণয়িনীর, সহান্য 
বদন দেখিয়া সংসারের সকল জাল! জুড়াইভাম, সংসারের কঠিন ভাড়নে, 

ক! তবক্রান্তা কস্তে পুত্র সংলারোইমতীব বিচিত্রঃ | - 



শান্তি-কুঞ্ত। | ১৭৩. 
বিতাড়িত মর্মাহত হইলে পুত্রকন্যার অমিয় বচনে যে মলভ্তাপে শাস্তি 
পাইতাম, ইচ্ছ! আজ্তান্ুবর্তিত্ৃত্যগণ আজ! প্রতিপালন করিয়া ধন্য জান করিত, 
অকুলভ।বনায় আকুল হইলে প্রতিবেশীর সাহায্যে-_অকপট বান্ধবগণের 
সহায়তাঁয় দেই হুস্তর চিস্তাসাগরে অচীরে কুল পাইতাম। কিন্তু কৈ। এখন 
তাহারা কোথায় ?-_-আমাঁকে একাকী রাখিয়া তাহারা কোথায় আছেন ? 
আমি একাকী !--কৈ, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, স্ত্রীপরিবার, আমার দাসদাপী 
সব কোথায়? আমি যে একাকী! নয়নমণি মাতার আমি, কৈ তিনি 
ত আমায় দেখিলেন না? আমি বড় বিষ, পিত| কৈ. আমায় ক্রোড়ে ' 
করিলেন না? আমি বড় শ্রাস্ত, বড় মন্্নাহত প্রিয়ার সেই সদাসহাস্য 
প্রসন্ন বদন কৈ? আমি সন্তপ্ত,_তাপিত, লাঞ্ছিত, কন্যাপুত্র কৈ? আয় 
ত তাহারা অমিয়বচনে পিতার সন্তপ্ত প্রাণে শাস্তি দিতেছে না? আমি 

বড় চিন্তাকুল, কোথায় বাঁন্ধবগণ, কৈ অমাত্যবর্গ, আমার এ চিন্তায় শাস্তি 

দিবে কে? আমি যা চাই, তাই বা সম্পর করে কে? এ সকলের 

কেহই নাই, "তাই আমি একাকী! কেহ ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে, 
কেহ ধাঁধায় ঘুরাইয়া সরিয়। দঁড়াইয়াছে, কেহ অনুসরণ করিতে* ইচ্ছা 
করিলেও পারিতেছে না, তাই আমি একাকী !__একাঁকী- শুন্য প্রাণে 
ভাসিয়া! যাইতেছি। | 
/ আমার নিদ্ের কোন লক্ষ্য নাই, কিন্তু আমার গতিন্ন কোন লক্ষ্য 
আছে বুঝিলাম। গতি আমার বাধ্য নহে, এ গতির সংযমন আমার 
সাধ্যায়ত্ব নহে, স্থতরাং গতির সহিত আমার প্রক্যতা নাই, কিন্ত গতিতে 
আমি বাধ্য হইতেছি, নতুবা অনিচ্ছায্ন এই অকুলে ভাসিব কেস? স্বজন 
বাদ্ধব পর্ধিবৃত_-কত শত শত জনের আশ! ভরসাস্থল আমি, আজ্&একাকী 
কেন? তাই বুলি, আমি অনিচ্ছায় ভাপি়াছি ! এ মোহ--এ অনিচ্ছা! যায় 

না কেন? ভাসিতে হইবেই, তবুও এ অনিচ্ছা! কেন, তাও বড় ভাবিয়া 
পাই না, কিন্তু সত্যই বলিতেছি, আমি স্বেচ্ছায় এই অকুলে অত্মসমর্পণ 
করি নাই। .বাধ্য হইয়া-'কোন মহাশক্তি আমার শান্ত ক্ষুদ্র ০০০৪ | 

পর্য,যদস্থ করিয়া আমাকে বল পূর্বক কালজোতে ভাসাইয়াছে। 

আমার গতির সীমা কোথায়, তাই বা জানিব কিরূপে? আর 

কাহাকেও দেখিতেছি না, আঁর কাহারও সংঅৰ অন্ুভৰ করিতেছি না, আর 

আত্মজ্ঞানং বিহীনা বিমুঢা তে পচত্তে নরক নিগৃঢাঃ 
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কোন জীবজন্ত সত্বার সন্ভাব উদ্ভাবনা করিতেও সমর্থ হইতেছি না, তবে 
কাহাকে এ তত্বের-_-এ গভীরতম তত্বের সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করিবে? আমার 

এ প্রাণের পিপানা মিটাইবার আর কাহাকেও ভ দেখিতেছি না ।--মামি ষে. 

আজ এক! । 

আমি চলিয়াছি ।--অবিরাঁম গতিতে--অনস্তপথে এক আমি চলি- 

যাছি। কোথাও 'কিছু নাই, অন্ধকার দৃষ্টির গতি প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে। 
যত অগ্রসর হইতেছি, ততই অন্ধকারের গভীরতম আবরণে আবৃত হইয়! 

নিজেও যেন অন্ধকার হইয়া আধারে আধারে ভাসিয়া চলিয়াছি। কোনদিকে 

কোন কিছুই দেখিতে পাই না।--চক্ষু অন্ধ! সম্মুখে পশ্চাতে অন্ধকার 
মন্দ্ান্তিক যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিয়া রুদ্ধপ্রায় শ্বাসে অতি কষ্টে চলিয়াছি। 

এ আঁধার আর ঘুচিবে কি না,-_ভাবিয়াও পাইতেছি ন!। «পুত্র কন্তা- 
গণের ন্নেহমাথা বদন,--প্রিয়তমার প্রেমপুরিত বচন, পিতামাতার বাংসল্য 

ভাব হৃদয় হইতে একে একে যেন কোথায় চলিয়া যাইতেছে । কষ্টে_-অতি 

কষ্টে মর্দেমর্মে যেন যুদ্ধ করিতেছি, তবুও সংশারপাশ আপনা হহতেই 

থসিয়। পড়িতেছে। সংসারের যাহা ধন্ধন,-সকলি যেন হারাইতেছি, 

সকল স্ুত্রই যেন ছি*ড়িতেছি।--আমার শক্তি নাই, সামর্থ নাই, সজল 
নয়নে কেবল ন্ত্রণীভোগ করিতেছি। বুঝিতেছি, এই সংসারের শেষ 
লীম।।-_পুভ্রকগ্ঠার মুখ আর দেখিতে পাইব না,_প্রিয়তমার পবিত্র 

প্রেম আর এই ভূষিত প্রাণে শাস্তিদান করিবে না, মাতাপিত। আর সেই 
বাৎসল্যভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন না, এ কষ্ট--এ যন্ত্রণা কি সহ 
হয়? আমি এই বিচ্ছেদ চাহি নাই, তবুও আমি এই অনস্ত বিচ্ছেদের 
কেন্দ্রিভৃত হইয়া সজলনয়নে পরিবার বর্গের নিকট করযোড়ে বলিতে ছি, 
“পরিবারবর্গ! বিদায় দাও,-তবে আদি !--আমি আজ একাকী চলিলাম। 

তোমরা আগায় বিদায় * দাও,--আমি চলিলাম _ভাইবনুন্ত্রী পরিবার 

তোমরা আমার বিদায় দাও--তবে আসি ।” 

চলিয়াছি। সংসার আমার বহু দূরে। আমার পশ্চাতে সংসার 
আঁধারে আধারে চলিয়াছি। আলোক এখানে দেখি নাই !--অনেক 

আলোক দেখিয়াছি, অনেক আলোক- স্বয়ং স্বহস্তে' নির্বাণ করিয়াছি, 

তখন বুঝি নাই, এক আলোকের অভাবে প্রাণে এতটা কষ্ট উপস্থিত হয়। 

'নলিনীদলগত জলবত্তরলং তঘজ্জীযনমতিশয়চপলং 
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এখন জ্যোত্মার একটু স্তিমিত আলোক পাইলে প্রাণ যেন নবীন প্রসাদে 

পুর্ণ হয়। আলোক আর কি গাইব? এই অনস্ত আধারের পর পূ 
 পুর্ণকলা প্রদর্শনে এই পরিশ্রান্ত জনের পরিতাপ কিনদুর করিবেন। 

এ যে আলোক! সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া, নিবীড় খঘনতমসা 
উদ্ভিনন করিয়া যেন কোথা হইতে স্তিমিত আলোক সহসা উদ্ভাসিত হইল। 
এত. কষ্টেও আনন্দ অনুভব করিলাম। ইচ্ছা হইল এ আলোকের নিকটে 
গিয়া-এ আলোকের জ্যোতিঃ উপভোগ করিয়া একবার হৃদয়ের অন্ধকার 

দুর করি। হতভাগ্য আমি সে সথখভোগ পোড়া অদৃষ্টে ঘটিল. না। 
আলোকের সন্নিকটে আমার গতি প্রতিরদ্ধ হইল। সকল চেষ্টা-_-আমার 
এঁকান্তিক বাসন! বিফল হইল। 

দেখিলাম, সেটি একটা বিস্তৃত শিল্পশালা !-_ আলোক সেই সৌধশীরে 
কিছুই: বুঝিলাম না । এই নির্বাত জনশৃন্ত- কোথা এ? এখানে এ বিস্তৃত 

শিল্পশালা কি জন্য ?--কাধ্য কি? অনেক কষ্টে কার্ধ্য দেখিলাম । এ শিল্প 
শালায়" অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের হাষ্টি হয়। রাশী রাশী ক্ষুদ্রবৃহৎ ব্রহ্মা এই মহান 

শিল্পশাণা হইতে গঠিত ও কার্য্ে প্রযুক্ত. হইতেছে ।-এও কি+* বিষম 
ব্যাপার! এত ব্র্ধাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলাম না। তত্ব লইতে ঝ্যগ্র 
হইলাম !--আমার গতিও সেই দিকে ।--আবার গমন-_সেই একা । 

ক্রমে সেই শিরশালায় গমন করিলাম। দেখিলাম, কারিগর নাই, 
আপনা হইতে-_একই উপাদানে-_একই শক্তিতে--ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্রন্মাণ্ডের 

সংখ্য আবির্ভাব! একি বিষম ধাধা । আবার ইচ্ছা! হইল, ফল দেখিব 
যে ফলে এই ফলের সৃষ্টি, যে শক্তির সমন্য়ে ও অংশে, এই শক্তির উৎপতি, 

সেই শক্তির শক্তি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। সহলা, শিল্পশালার 
প্রবেশ করিলাম। কি দেখিলাম? যাহা দেখিলাম, তাহা ন ভূৃত-- 

ন ভবিষ্যতি! আশ্চর্য্য ।--পীচটী কেন্দ্রে সংযুক্ত পঞ্চধা বিভক্ত পরম্পর 

সম্বদ্ধ স্তস্ত।-৫তাহার উপর এক অলৌকিক রূপে এক শক্তির অবিরাম 
গতি ।-জড় সেই শক্তির সাহীধ্য কার্্য করিতেছে, কল চপিয়াছে। 

অবিলম্বে আমিও কলের নিকটে !1- আপনা হইতে সেই কলে পড়িয়া 
ছিন্ত ভিন্ন। . আবার সেই পাঁচটা ভূতের সশ্মিলনে--শক্তির সঞ্চালনে দিব্য 

নবরূপ ধারণ করিলাম ।--বুঝিলাম এ রিফাইনের কল আমার গায়ের. 

ক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা 
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ময়লা কাটিললা গেল,_দিব্য নৃতনটা হইয়া নুতন পথে নৃতন রাজ্যে টলি- 
লাম,_-আঁমি এখন একটি ব্রহ্মা কিন্তু এক । 

এবার বেখ! পড়া ।__এখানে লেখা পড়িয়া লেখা পড়ায়! যাইতে হয়। 

দেখিলাম দেই স্থানে অতি চমৎকার-_সাঁদা অক্ষরে 'লেখা আছে,__ 
“আপন আপন কর্মলীপি পাঁঠ কর, সম্মুখে 'অসংখ্য ব্রদ্ধাণ্ডনিজের 
কার্যের নিকাশ দিয়া-ব্রদ্ষাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট হও।” আপন কাধ্যলীপি . 

কি ছিল জানি না কিন্তু পাঠশেষ হইতে ন| হইতে হৃদয় যেন" যাতনায় 
অভিভূত হইল। ভয়ে আতঙ্কে চক্ষু বুঁজিলাঁম চাহিয়া দেখি__ আশ্চর্য্য 
আমি কোথায়? কোথায় বা সে সৌধ!_ কোথাই বা শিরশালা !- আর 
কোথাই বা সে আলোক রেখা !--ভীবণ হৃদয় যন্ত্রণা_-প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি 
করিতেছে,_ঘন্ত্রণায় দেহ অবসন্ন, হৃদয় অবসন্ন,--আমি অবসন্ন। হৃদয় 
ভারে কাতর হইয়া! নিরাশ ভাবে চাহিয়া কাতরে ডাকিলাম, বড় ভয় 

হইল, বড় নির্তরতায় কীদিয়া 'কাদিয়া সকাতরে ডাকিলাঁম, “কোথা মা! 
কোথা মা! কোথায় জগদ্ধাত্রি ধরিত্রী! শোকতাপনাশিনী অন্িকে,-- 

কোথায় বরাভক্পবারিণী চামুণ্ডে! রক্ষা কর মা,_রক্ষা কর। কোথায় 
ভক্তব্দরবাপিনী ভক্তিরুক্তিপ্রদাগিনী কালিকে! কোথা ভক্তজনহৃদয়- 
তমোনাশিনি !-_-জয় মা জয়দে-__-বরদে-_ শর্দাদে। | 

জয় কালীশ মনমোহিনী । ্ 
জয় প্রসন্নবদনি সনাতনী । ৃ ৪ 

জয় চণ্ডমুগ্নাশিনী দনুজদলদলনি। 

জয় অটহাসিনী শিবে সর্বানি। 

জয় পালনকারিণী,--গুভদে। ৫: 

জয় ধ্যানপরাী ধর্মারূপিনী বরদে 

জয় অধ্বিকে চগ্ডিকে কালিকে! ভঙ়ার্ডজনের . ভয় দুর কর। কন্ত 
ডাকিলাম, আকুল হৃদয়ে মা ম! বলিয়া কতই ডাকিলামু, ,কোথ। মা ?-_- 

মা আদিলেন না। কিন্তু তয় ুচিল,_-প্রাণের যস্ত্রণা_হৃদয়ের ভার কমিয়া 

গেল।--প্রাণে শান্তি পাইলাম। 4সনুথে ব্রন্ধাগু। অনন্ত অসংখ্য ত্রহ্ধা ,_- 
প্রবেশ করিলাম। সেই শুন্যগর্ড ব্র্ষা আদার অবস্থানে পূর্ণ হইয়া . 
আবার কোথার টলিল। আমি সেই গর্ভে ।--দৈববাণী হুইল, কর্ণে অতি 

মা কুরু,ধনজজন মৌবন গর্বং নিমোহ কাল সর্জং 
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স্পষ্ট শুনিলাঁম,-_-অলক্ষ্যে সামার কর্ণে ধ্বনিত হুইল, প্যাঁও আত্মা, আবার 
যথাস্থানে গমন কর। মনে রাখিও অদৃষ্ঠটলীপি,__-আধ।র আসিতে হইবে। 
আবার আমিবে, কিন্ত স্মরণ রাখিও,--আজ তোমার মবজীবন।” ধাধা: 

লাগিল ।--ভাবিতে ভাবিতে-_ পরিধর্ভনের আঘাতে গড়াইতে গড়াইতে 
চলিলাম। ভাঁদি কিন্তু কথা কহিতে পাঁধি না, আছি কিন্তু অস্তিত্ব 

দেখাইতে পারি না।আমি এখন ভবিষ্যশৈশব !-_রক্তমাংসপিগ 1--বিস্ত 

একা । 

দ্বিতীয় স্তর। 

কি যন্ত্রণা । 

আমি গহঠিক্ক।__নিভ্য নৃতন,_ নূতন প্রণালীতে আমি গঠিত উই 

চলিলাম। আজ ষা দেখি, কাল আর তাহ দেখিতে পাই না । এ কি 

বৈচিত্র !__-একি প্রহেলিক। !_-একি ভীষণ ধার্ধ।। 

আজ ফেটার দিব্য পূর্ণ প্রশাস্ত ভাব দেখিলাম, কাল আধার দেখি 

সেটা অসম্পূর্ণ,_শুস্ক,_মৃতবৎ! আঁজ যেখানে 'কুন্মিত €কাকিল .কুজিত 
মনোহর পুষ্পবাটীকা, কাল দেখি সেখানে মরুভূমির ভীষণ মরীচিকা !" 
এত পরিবর্তন--এত আঘাত আর সহ হয়?--এ জঠর বন্বণা আর কত 
সহা করিব? আজীবন. অনস্তকাল কেবল যন্জরণাই পাইলাম,-কেবল মন- 
স্ত/পেই দগ্ধ হইলাম,--কেবল অশ্রজলেই সিক্ত হইল[ম। অনন্তকাল ধরিয়া 

কেবল হৃদয়ে বিষাদের ভারই ৰহিলাম, প্তবে এ বিষাদে আর হর্ষ হইল 

কবে ?-এ ধন্ত্রণার অবসান হইবে কিসে? এ প্রাণাস্ত শান্তির বিশ্রাম 

লভিব কবে 1 আর যে পারি না, ধেস্ত্রণা ক্রমেই অপরিপীম,--আর কত 

সহা হয়।, * 
জঠর যন্ত্রণা ফুরাইল!--জঠরের ঘোরতর যন্তপায় ত্রাহি জ্রাহি করিতে- 

'ছিলাম, কৃমিপুরিষে আবৃতাঙ্গ--শ্বাস প্রশ্বাস পধ্যন্ত নিজের কর্তৃত ছিল ন। 

মায়াময়বিদমখিলং হিত্ব্া ব্রল্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা । 

(২৩ 0 | 



১৭৮ . শাস্তি-কুঞ্জ 

আহার নিদ্রায় স্বাধীনতা ছিল না, মলমূত্র জ্ঞান ছিল না। এভ কঞ্টে-- এত 

যগ্রণার় এতদিন কাতর ছিলাম, এতদিনে বুঝি সেই যন্ত্র! ফুরাইল ! ক্রঙ্গার্ড- 

ময়ীর কৃপায় ব্রহ্মাণ্ড হইতে আর এক ব্রহ্ষাণ্ডে--ক্ষুত্র ব্রঙ্গাও আমি-_আর 

এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে নীত হইলাম! প্রাণ জুড়াইল ! এত দিনে পোড়া মুখে 

হাসি দেখা দিল! আবার সম্বন্ধ, আবার আত্মীক় স্বজন, আবার জ্ঞাতি 

পরিজন,--আবাঁর সব! পাই একটু হাঁসিলাম। যাহা হারাইয়াছিল, 

যাহার অভাবে আবার প্রত্যাগমন, যাহাদের বিরহে কতই রোদন-- কতই. 

হৃদয়বেদন প্রকাশ করিয়াছিলাম, যাহাদের আনন্দে আনন্দিত ও ছুঃখে 

দুঃখিত হইতাম, তাহারাই আমার সম্মুখে! হরি । হরি। তবে একি ধাধা]! 
তখন কত কষ্ট পাইয়াছি,_জ্ঞাতির হিংসানলে কতই দগ্ধ হইয়াছ্ি, 

প্রিয়তমার কঠিন বাক্যবাণে কতই মর্মাহত হইয়াছি, পিতার কটুভৎসনান়্ 
কতই রোদন করিয়াছি, পুল্রের অপব্যবহারে কতই মনোবেদনা পাইয়াছি, 

ংসারে ধোঁবার বাটা বহিতে গাধা থাটুনী থাটিয়া কতই মর্খবাতন। 
পাইয়াছি, সংসারের প্রতি পদবিক্ষেপে পতিত হইয়া কাতরে কতই 

কদিয়াছি, দারিদ্র্যকুলীশের ভীষণ আঘাত বুক পাতিয়া সহা করিয়াছি, 
সমাজ-গীড়িত আমি, সমাজের কত পদাধাতই সহ করিয়াছি,_প্রিয়তমার 
পবিত্র উ্শঞ্চল অপার নয়নাসারে গোপনে কতই অভিসিক্ত করিয়াছি, সে 

সকল কথা এখন জুলিয়। গেলাম ! হুঃখের কথা মনে হইল না। সুখের 

চিত্র কত ভাবেই যে হৃদয়ক্ষেত্রে .'সমুদিত হইল, আশার কত রংয়ের কত 
ভাবের মনোরম চিত্রই. ষে হৃদয় ফলকে প্রতিভাত হইল, তাহার আর 

ইয়ত্ব নাই। তাই এই পোঁড় মুখে হাসি ফুটিল, তবুও আমি এক । 

দুঃখের কথা ভুলিয়া! গিয়া সুখের :কথা মূনে_হইল। জ্ঞাতিগণের 

অযাচিত অনুগ্রহ, পিতার সোহাগ আদর, পুত্রের “অপরিসীম ভক্তি, পত্ীর 

প্রগাঢ় প্রণয়ের পুর্ণ আলিঙ্গন, সংসারের নূতন নূতন রংয়ের ছবি, আমার 

চক্ষুর সম্মুখে ! সব কথা ভুলিয়া গেলাম !- ছুঃখের রুথা ভুলিলাম, জননী- 

জঠরে মহামায়ার সম্গুথে দিব্য করিয়াছিলাম, “মা! তোমাকে কখন 

ভুলিব না। প্রত্যেক কার্যে তোমার চরণ স্মরণ করিয়া তোমার শ্রীপদ 
লক্ষ্য করিয়৷ রী পদপ্রসাদ লাভ করিব। মা! তোমাকে জীবনে কখন 
ভূলিব না, একথাও বিশ্থৃত হইবাম্। সকলই ভুলিলাম।_-মনে হইল, 

 কালক্রীড়ুতি গচ্ছত্যায়ুঃ তদপি ন মৃঞ্ত্যাশীবায়ু। 
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কেবল সুখ! শান্তি! হর্য!-_কিস্ত তখনও আমি এক !_-আবার সেই আমি 
একা,_-সেই অবলম্বনহীন একতাঁভাব হৃদয়ে কেবল জাগিতেছে। এত আনন্দ--. 
এত হর্য,-এত সুখ; কিন্তু তবুও আজ আমি একা । 

তৃতায় স্তর। 
০০৬ 

উস 3 পাপ 

ভবের বাজার । 

আজ আমি ভবের [বাজারে । নূতন নয়,__অভূতপূর্ব দৃশ্ত আমার 
সুখে নহে, আমি পুরাতন।--অনেকবার এই ভবের হাটে কেনাবেচ! 
করিয়াছি, অনেকবার ঠকিয়াছি, £অনেকবার জিতিয়াছি, !ন্থছুঃখ এ অনৃষ্টে 

অনেকবার ঘটিয়াছে, তবু আমি যেন আজ নূতম! আবার নৃতন ভইয়! 
নুতন সাজে সঙ্জিত-_ নূতন বর্ণে রঞ্জিত-নৃতন। ভাবে গঠিত হইয়া আজ 
আবার আমি এই ভবের হাটে যেন নুতনটা হইয়া দর্শন দিলেম। আমর 
সন্গুথে আজ সবই নুতন ! সকলের সম্মুধে আলিও আজ নূতন 

সংসীরে নৃতনত্ব ঘুচিতে পায় ন'। এই অনিত্যসংসারে নিত্যই নুতন 

ভাব_-নৃতন দৃগ্ধ দেখিতে পাই। পুরাতন ভিন্ন নৃতনের অস্তিত্ব থাকে না, 

বিশেষ জানি, এই নূতন সংসারের সবই পুরাতন -কিস্ত লোকে ভাবে 
নুতন, লোকে দেখে নূতন, লোকে বলে নৃতন! তাই আমিও আজ আবার 

নৃতনটী হইয়া! সংসার বাজারে কিনিতে বেচিতে নৃতন অগ্রসর, তোমরা 
কেহ কিছু বেচিবে কি ? তোমরা কেহ কিছু_লইবে কি? 

কেনাবেচা বড় কঠিন কথা । কত কত পাঁকাপোক্ত "দোকানী জিনিস 
কিনিয়া ঠোকিয়। যায়, কত বোঁকা-__নিতাস্ত ন্যাকাবোকা. ক্রেতা আবার 
দিনিন ' কিনিগা বেখজিতিয়া থাকে--মামিও পাকাপোক্ত হইয়া --সংসা্ব 

বাজারের দরদস্তর শিক্ষা করিয়া, কত শিক্ষার্স শিক্ষিত হইয়া, ত? -এই বাজারে 
নবেখা দিয়াছি। এখন কিনিব কি? 

পরের জন্য আমি ভাবি.না। স্ত্রী, পরিবার, পুক্রকন্যা, যাহার।-_যাহারা 
মানবের একত্ব ঘুচাইয়া দ্বিত্ব করে, এক বচন হইতে মানবে ১ছবছনে 

ক্ষমীর্ভভ্ুবদয়। তোষং সত্যপিঘুষবন্তজ ॥ 



১৮০ শীস্তি-কুপগ্ত। 

সমানীত করে, আমিকে আমার করে, সে সকল সবই. আছে, কিন্তু 
আমার তাহাতে একত্ব ঘুচে নাই। পকেনাবেচ। তাহাদের জন্য নয়। তীহার! 

' লোকসানের দারী নহেন, কেবল লাভের চুলচেরা অংশ লইন্কে রাজী 
আছেন, লইয়াও থাকে; ভাই আমি তাহাদের জন্য তেমন ভাবি না। 
আমি এই সংসার বাজারে নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিব,--নিজের লাত 

লোকসান বুঝিয়া লইব। তোমরা আইস আমার পরীক্ষার কৃতকার্ধ্যত৷-__ 
এই অপূর্ব ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল দেখিবে আঁইস। 

ভবের হাঁটে অনেক প্লোকান। শারি পারি কতরকমের : কত ধরণের 

কত জিনিসের দোকান। ক্রেতাঁও বিস্তর। প্রাণটা হাঁতে করিয়া! একবার 
বাজারের হাটহদ্দ দেখিতে অগ্রসর হুইলাঁম। 

প্রকাণ্ড বাঁজার। একটী সিংহ দ্বার। চৌগৌপা দ্বারবানগণের তীক্ষ 
লোহিত চক্ষু--এক দৃষ্টিতে প্রবেঠাগণের প্রতি নিপতিত-_ছারবানের 

দিকে নী চাহিয়।--চক্ষু মুদিয়া ভয়ে ভয়ে সিহহদ্বার পার হইলাম। সম্মুখে 
ছুইটী মাত্র .পথ! একটার চারিধারে মনিহারীর দোকান. একটির ছুই- 

পঃশে বড় বড় মহাঁজনী আড়ত। আড়তে মধ্যে নানারকম জিনিস আছে । 

ভূষিমালও আছে সোণারূপাঁও আছে। মনিহারীর দোঁকানের বাঁহ'র বেশ 
লাল, নীল» সবুজ, কত রকমের নাটকী ফাটকী, দাম কম ছেলে ভূলুনে . 

সামগ্রী। কত বুড়াও ভুলিতেছে দেখিলাম। আড়তে. তত জাঁক জমক 
নাই, তেমন সাঁজসরঞ্জাম নাই, তবে জিনিস বড় দামী,-সে দিকে 

লোকের ভীড়ও কম। সবগুলিই দেখিতে সাধ 'গেল। নূতন ব্যাপারী, 
নুতন ক্রেতা, :সহজ চক্ষুতে বাহ্যসোন্দধ্যের জমকাল ছায়৷ লাগিবার কথা। 

দেখিবার সাধ ছুইটিইঃ কিন্তু কেমন যে মন, আগে মনিারী দেখিতে বাম 
পথ বহিয়া চলিলাম। দেখিলাম দাঁকুণ হট্টগোল৭- সকল রকম জাতিই 
তথায় বিরাজমান। সকল রকম ক্রেতাবিক্রেতা বর্তমান। একস্থানে 

দেখিতে পাইলাম, পাচ বৎদরের ' বৈদিক ত্রাঙ্গণ হইতে অশিতীপর কুলীন- 

ব্রা্মণ্ কুলীনমৌপিক কায়স্থ, ছত্রিশ জাতি হাতে সুতা বীধিয়। চেলীর কাপড় 

পরিয়া উপবাসবিস্তফধ মুখে দারুণ কলহের শুচন। করিতেছে । এক স্থানে 

দেখিলাম, তুলাদণ্ডে স্বর্ণরৌপ্যের তুলায় কন্যাপুক্র তুলনা হইতেছে। 
আধার একটু গুণ ছিল, একটু যৎপামানা গঞ্ধ ছিল, নিমখাস! রকমের রূপ 

মাতঃ সক্ময়ি প্রপীদপরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে | 
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ছিল, একটু আধটু রপও ছিল, একটী বৃদ্ধ আমাকে পণে কিনিতে অগ্রসর 
হইলেন। বিনিময়ে কি দিবেন? জিজ্ঞাসা করিয়৷ জানিলাম,_একটা 

বালিকা । আমার প্রয়োজন ছিল না, ব্রাঙ্গণের জিদ গুরুতর দেখিয়া, 

শ্রীহরি! পরেই দেখিলাম,__অদ্ভুত বিপনী! রাঁজা রাজরা আমীর ওমরা 

যত পঙ্গপালের মত ছুটাছুটী করিতেছে । গুটীকতক অক্ষর- রাশি রাশি 
অর্থ বিনিময়ে বিক্রয় হইতেছে । দোকানের শিরোদেশে লেখা আছে, 

"17712016817 7011055” আমি ত অবাক! ভাবিলাম, যে বর্ণমালা আমারও 

আয়ত্ব, তাহাই এত মূল্যে ক্রয় করিয়া, রাজার দল কিন্ুখ পাইতেছেন। 
একখানি পেটাও দোকানে ছোট বড় নানাধরণের লানুল বিক্রয় হইতেছে। 
এ সকল বড় লোকের ব্যবহাঁধ্য, বড়লোকের কাঁছেই ইহার আদর । আমি 

দরিদ্র, আমি লে পুচ্ছধারণের অবসর পাইলাম না, অতএব প্রস্থান 
করিলাম । 

এবার যে দোকান দেখিলাম, সেটা বড় চমৎকার সাঁজানো গোজানো। 

ধেন একখানি মনোহর চিত্রপট ।_-জগতের শৌন্দর্ধ্য যেন এইখানে সম- 
বেত হইয়া, সৌন্দর্যের পারকাষ্টা প্রদর্শন করিতেছে । নিকটে গিয়া 
একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া, হানিপ চাঁচার কথা মনে পড়িল। 
হানিপ চাঁচা জগতজননী দুর্গা প্রতিমা দেখিয়। বলিয়াছিল, “উপরে চিকণ 

চাকন, মর্ি লেখাই খ্যাড়।” /এই দোকানের সৌনধ্যও তাই! কেহ 
বিক্রেতা নাই, নিজেই জিনিষ, নিজেই বিক্রেত্রী,--বিক্রেয় দ্ূপ। সকলে 
হ্ব স্ব রূপের পসরা খুলিয়া, খরিদদার ডাকিতেছে। বিলোলকটাক্ষে মন ভুলাইর়া, 
আপন আগুণ ঢাকা পাশ আগুণের দরে বিক্রয় ' করিতেছে । রূপের 
আগুণে কত রূপজমোহ প্রাপ্ত পুরুষপতঙ্গ লাফাইয়! পড়িয়া, ঈত মুখ খিচাইয়া, 

দগ্ধ হইতেছে । প্রেমের মরিচীন্তরঙ্গে জলভ্রমে পতিত হইস্সা, বিষের 

জালায় জর্জরিত হইতেছে । আমি এই সকল স্তিমিস্তাক্মী লক্ষ্মীদিগের 
কাকরচরণে দূর হইতে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। মদে রূপের ছাঁরাটা 
মাত্র পড়িয়াছিল, তাই ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলাম । 

সম্মুখে আর একটী দোকান। থরে থরে কত রকমের জিনিষ সজ্জিত, 
লোঁক নাই। একটী স্তিমিত প্রদীপ হৃম্বকীরণ বিকীর্ণ করিতেছে মাত্র। 

জিনিষগুলি বড় মনোরম, বড় মুল্যবান, মমের মত ! : একটা দ্রব্য লইতে 

সর্ববং মলিলে মেবাদীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিত । 
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বাসনা জন্মিল। বিক্রেতা অনুসন্ধান করিলাম, কেহ কোথাও নাই॥ 
লোভ ক্রমঃশই বদ্ধিত হইয়া, পরিশেষে কি জানি কেন, আদার এই অভি- 

লধিত দ্রব্যটা গ্রহণ করিলাম। মূল্য দিবার অবসর পাইলাম না। ভঙ়, 
হইল,--অন্ত লোকের সমাগমধ্বনি মুহুমুছ কর্ণপথে ধ্বনিত হইল, 

সভয়ে সচকিতে দ্রতপদে প্রস্থান! অনেকদূরে আসিলাম, মধ্যে হে 

কয়েকখানি মনহারী ছিল, ক্রতগমনে তাহা দেখিলাম না। অনেকদূর 
আনিয়া পড়িয়াছি, আর কারে ভয়?-_-তখন যেন মনে হইল, আর 

কাহাকে ভয়, কিস্তমন তা মানিল না । ভ্ভখনি মনন যাতনা । তখনি আবার 
অনুশোচনা । মনে করিলাম, এ ছাইভম্মে আমার প্রয়োজন নাই, 

ফিরাইয়। দিয়া আসি। তাই বা পারি কৈ? যদি আবার কেহ দেখে? 

আমি যে দায়ে পড়িয়া চোর হইলাম। লোকের মনে এক একটা রোক 
আসিয়া আঘাত করে। পাগলের ঝেঁকের মত এই ঝেোৌঁকে পড়িয়া, 
অনেকেই গহ্িত কাধ্য করিয়া, শেষে অন্থতাপে দ্ধ হন। দৃঢ় 
হৃদয় যাহাঁদের, ভার! এ ঝৌঁক--মনের এ তরঙ্গ দমন করিতে পারে, পাগল 
'আপধি-_-আমার সে ক্ষমতা কোথায়? তাই আজ দায়ে পড়িয়া, এই 
অনুশোচনার ভর! হৃদয়ে লইলাম। হার হাঁয়! ভবের হাটে কেন আসিলাম ? 

এই কি লাভ হইল ? 
ভয় দুরে গিয়েছে, কেবল অনুভাপ আছে । আঁবাঁর ভবেরহাঁটের দোকান 

গাঁট দেখিঃত চলিলাম । এবার একবারে আমি ফটকের সম্মুখে । 

এবার দক্ষিণ ধারের মহাজনী দোকান দেখিতে চলিলাম। সম্মুখেই 
এক অবাক কারখানা, একটা বাগান।-একই রকমের গাছে কত রকমের 
ফুল, কত রকমের লত!, কত ধরণের পতা, কত কেয়ারী, গণিয়। স্থির করি- 
বার নয়। প্রত্যেক টবের গায়ে, প্রত্যেক কেয়ারীর “নীচে নাম লেখা, দর 

আঁকা। প্রথমেই দেখিলাম, প্রকাণ্ড প্রাচীন ছুরারোহ বৃক্ষ,_না 
সাধনা । বাগান, দেখিতে যার সাধ, এই বৃক্ষ অতিক্রম করিয়া, তাহাকে 
গ্রবেশ করিতে হয়। এইবার বড় বিষম সমন্তা। প্রকাণ্ড বৃক্ষ, কণ্টকাদি 
বহুতর, অতিক্রম করিবার উপায় কি?-__একবারে ভাবনা চিন্তায় অবসন্ন 
হইলাম দেখিবার বালনা বলবতী, একাস্তিক যদ্ব থাকিলে, প্রায় কোন 
কাঁধ্য অসম্পন্ন থাকে না। আমি সাধনাতরতে আরোহণ করিতে সচেষ্ট 

তং সর্ধং ন হি কিঞ্চিদস্তি ভুবন্ে বস্ত তদন্যৎ শিকে। 
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হইলাম। অগ্ধীংশ মাত্র আরোহণ করিতে বহুদিন কাটিল, আর ধৈর্য্য 

থাকিল না,--সেই অর্ধপথ হইতে বম্প প্রদানে আবার নিয়ে পতিত হইলাষ। 
অকালপক্ক হইয়া ( ইচড়ে পাকা) দেই মধ্যস্থল হইতে ঝরিয়া পড়িলাম। 

দেখিবার .ক্ষমতা জন্মিল, সংগ্রহ করিবার--সেই ফলফুল উপভোগ করিবার 
ক্ষমতা জন্মিল না, আমি ষে ইচড়ে পাকা ! 

সম্ুখে সাধনা-তরুর অনতিদুরে একটি প্রশাস্তমুদ্তী নবীন শ্তামলশীখা- 
পত্র বিশিষ্ট, তরু-_নাম গুণ। অনেকগুলি শাখা ।--দয়া, স্সেহ, মমতা, প্রেম, 

ভালবাস! প্রভৃতি শাখার নাম।-সবগুলি শাখাই ফলপুম্পে শোভিত 

সবগুলি শাখাই অক্ষত, অভগ্র, যেন নুতন__নৃতন-নৃতন। ফলসংগ্রহে 

প্রতুত্তি জন্মিল, শত ঢে| করিলাম, সহজ আয়াদে বাহু প্রনারণ করিলাম 

ফল তবুও দূরে। কত লোক আদিল, কত ফলসংগ্রহ করিল, আবার 

আমার মত কত হতভাগ্য বাহুপ্রসারণ করিয়া নিরাশ হইল। কতখর্ব 

লোকের ক্ষুদ্রহস্ত সেই স্ুহুলভি ফল আহরণ করিল, আমি সুদীর্ঘ বানু 
যুগল প্রসারণ করিয়া-_প্রাণপণে দীর্ঘতর দেহ দীর্ঘতম করিয়াও ফলম্পর্শ 
করিতে পারিলাঁম না, এত এক বিষম লেঠা। বনে বড় কষ্ট হইল, ভাবিলাম 

হায় হায়। কেন সাধনা-তরুর স্থদূর সীমা অতিক্রন করিলাম না, কেন 
অর্ধপথে প্রতি নিবৃত্ত হইলাম। ভাগ্য মন্দ, তাই অদৃষ্টে এই ছুঃখ। ভাগ্যের 
দোষ দিয়া--ভাঁগ্যের উপর- অকৃতকাধ্যতার পরিণাম স্থাপিত করিয়৷ 

ধীরে ধীরে তথা হইতে নিক্াত্ত হইলাম, সন্মুথে দিব্য কুনুমকুঞ্জ। এমন 

কুহ্ম কখন দেখি নাই, এমন সৌরভ কখন নাঁশাপথে প্রবিষ্ট হয় নাই, 
এমন কুস্থমসৌন্দর্্য কখন নেত্রগোচর করি নাই। অনুকুল পবন অনুকুল 
পবনে প্রবাহিত হইয়া নিকটস্থ জনগণকে পুলকিত করিল, আমি শুনি- 
লাম সৌরভ চমৎকার,_দেশব্যাপী,__বহুক্ষণ স্থায়ী, উপভোগ করিলাম 
ক্ষণকালমাত্র | নাসিক! গ্রাসারিত করিয়! কতই আকর্ষণ করিলাম, যতটুকু 

পুর্বে উপভোগ করিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত সৌরভ সম্ভোগ অনৃষ্টে ঘটিল 
না। কত চেষ্টা করিলাম, কতই আয়াস স্বীকার করিলাম, আশা আর 

পুরিল না আর যে কখন পুরিবে-_-তাহাঁও এ হতভাগ্য আর বিশ্বাস করে 

না। কুঞ্জের নাম,_-যশোনিকুঞ্জ। একুঞ্জ চিরদিন সমান আবরণে আবৃত । 

প্রতিদন্দী তপনের ঘোর উত্তাপে এ কুসুম শুকায় না, কুষশ পবনে এ কুসুম 

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্তা স্বানাং পশ্যহি কোহহম। 



১৮৪ শান্তি-কুগ্ 

আন্দোলিত হয় না, কালের কঠোর তাড়নে এ কুসুম বৃস্তচ্যুত হয় না,_এ 
কুন্গুম অশোধ্য__অবিকৃত-_অনস্তকাঁলস্থায়ী। এ জীবনে এ কুস্থমসৌরভ 

উপভ্ভোগ করিতে পারিলাম না, পর জন্মে যদি পারি, সে জন্ত প্রস্তুত হইব 

মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। 
সন্ধে এক ভূষিমালের গুদাম। গুদামের উপরে কাঠ্ঠফলকে লেখা 

আছে, “্ঘশের বিপনী। যে যেখানে থাক, সুলভ মুল্যে গ্রহণ কর, বিল 
করিলে পাইবে না 1” আবার যশের দোকান কেন? যশোনিকুঞ্জ থাকিতে 

আবার যশের বিপনী কেন ?- বুঝিলাম নাঁ। সুলভে একবার ধশ কিনিতে 
সাধ গেল। জিনিপ দেখিলাম দিব্য চমকার,--দুর হইতে দেখিতে মন্দ 
নয়,_নিকটে গিয়া দেখি, ধুলায় ভরা। কাঁলপবনে কেবল উড়াইয়। লইয়। 
সেই ভূষিমাল ভূষিতে মিশাইতেছে। ভক্তি উড়িল, আর এ পোঁষাকীযশে 

কাঁজ নাই ভাবিয়! দ্রতপদে প্রস্থান করিলাম । 

দেখিতেই সময় গেল। কিনিব তবে কখন? সময় ত ফুরাইয়! 
আসিল,-আমার এ হাটবাজার ভাঙ্গিবার কালডঙ্ক! পড়িল, তবে কিনিব 
বেচিব কখন £ এদিকে আমার তলব হইয়াছে যে! এমন নেহাত বোক! 
ব্যাপারী আর কেহ কখন দেখিয়াছ কি? 

মনে মনে স্থির করিলাম আর অধিক দোকান দেখিব না, ছুই এক 
খানি দেখিয়া নিজের কেনাঁবেচ। সারিয়। প্রস্থান করিব। “কেহ না দেয়, 

ছিগুণ মূল্যে কিনিব, কেহ নু! লয় অদ্ধী মুল্যে ছাড়িব। অধিক দেখিয়া 

ধাধায় পড়িয়াছি, আর অধিক নয়_ছুই একটা মাত্র। 

সম্মুখে এক নিবীড় অন্ধকার পূর্ণ গৃহ। আলোক নাই, কিন্ত লোঁকের 
ভীড় বিস্তর। বহু কষ্টে কাষ্ঠফলক. পাঠ করিলাম,--ণ্অর্থ! অর্থ! অর্থ! 
এখানে ধর্মের বিনিময়ে অর্থ বিক্রয়। যাহার ধর্ম আছে, বিক্রয় কর, 
প্রচুর অর্থ পাইবে!” আমার ধর্ম ছিল না, অর্থের আবশ্তক ছিল বটে, কিন্ত 
নিজের পয়স| খুলিয়। বহ্যত্তে খুঁজিয়া পাতিয়৷ দেখিলায়,, ধর্দ বড় অধিক 

নাই 1 একপার্শে একটি কানাভাঙ্ষা ছাঁতাপ্রড়া কাঁচের বোতলের এক 

কোণে একটু পড়িয়া আছে মাত্র। সেটুকু ঘর করিতে থাক! চাই বলিয়া 
আর দে দোকানে ঢুকিলাম ন!। | 

সম্থুখে প্রকাও বিপনী। সাজ-সরঞ্জাম নাই, ব্যবহার বিলাসিতা নাই, 

. মুক্তি মিচ্ছপি চেত্তাতবিষয়ান্ বিষবত্যজ। 



শাস্তি-কুগত । ১৮৫ 
টিটি রা 55 িনিডিি রানির 
কেবল জিনিসের জৌললে ঘর রোননাইময় ! বড় বড় ডাগর ডাগর সোণার 

অঙ্গরে প্রকাও প্রকাণ্ড লেখা “ধর্ম! ধর্ম! ধর্ম! একটু কিনিতে সাধ গেল। 

কিন্তু তেমন উপযুক্ত পণ নাই। বিক্রেতার চরণ ধরিয়৷ সাধিয়া কীদিয়া 
একটু ভিক্ষা চাছিলাম, কত মিনত্তি করিলাম, কত চক্ষুজলে বন্দঃ ভাসাই- 

লাম, কত ছুঃখকাহিনী আত্মগ্লানী জানইলাম, বিক্রেতার দয়! হইল না। 

তিনি বজ্রগন্তীরে বলিলেন, “নিয়ম নাই । উপযুক্ত পণের কপর্দক মান 
ংকুলান ন! হইলেও, এ ধন প্রদত্ত হয় না। ধন আমার নহে, দাঁনের উপযুক্ত 

নহে, ধন সাধারণের । বাহার পণ' আছে, সামর্থ আাছে, ধন তাহারই 

তভোঁমার পণ থাকে, তুমি সমর্থ হও, সেই অমুল্য অতুল্য নিধি গ্রহণ করিয় 
ক্কৃতার্থ হও ।” আমার ত সে সকল কিছুই নাই-_বিক্রেতার চরণ ধরিয়! 

সাধিতে গেলাম, দ্বাররাঁন প্দুর দূর করিয়া তাঁড়াইয়া দিল। কাঁদিতে 
কাঁদিতে ফিরিলাম। 

ঘড়ি বাজিল, ঢং ঢং ঘড়ি বাঁজিল। কে যেন আমাক অলক্ষ্যে 

সবলে সেই ভবেরবাঁজার হইতে বহিস্কৃত করিয়৷ দিল। কেনা হইল না, 

বেচা হইল না, দ্রেখ! হইল না, সব শুনা হইল না, ভবের বাজারের কপাট 
বন্ধ হইয়া গেল।-_-হরি!-__হরি !--মআাঁজ আনি একাঁকী। এই নরাঁধম 

পাঁপাঁধম অধমের অধম পাতকী আঁজ একাকী । আঁমি যে এক! সেই একা! । 

চতুর্থ শ্তর। 

বিচার । 

এত দিন সংসারে তবে আমি করিলাম কি? সংসারে থাঁকিয় £আঁম 

করিয়া আঁপিলাম কি?--আজ তাঁরই আমাকে পরীক্ষা দিতে হইবে। 

পরীক্ষা মন্দির "কাঁলনিকে তন, পরীক্ষক কলি, পান্তিদা'তা মহাকাল, পুরস্কার- 

দাতা বিধাঁতা। যাই তবে, সেই পরীক্ষার আয়োজন করি। পরীক্ষা 

অনেক হইয়াছে, পরীক্ষা পদে পদে দিগ্নাছি, দণ্ুপুরক্কারও গদে পদে 

পাইয়া হ । কত সুখের হাসি হাঁনিয়াছি, কত ছুঃখের কানা বাদিয়াছি, 
ভিএটিিডিটিিউ তি চিট588588888 8 2 85ভ573টিিিতি 

ততঃ সমভবদ্ত্রহ্ধা, স্বয়সূুদৈ'বতৈঃ সহ। 
২৪ ১ চি 

০০ 



১৮৬ শান্তি-কুপ্ 

কত আনন্দের ফোয়ার! ছুটাইয়াছি, ফত শোকসাঁগরে ভাসিয়াছি, কত 

আশার প্রদীপ জালিয়াছি, কত মর্ম্যাতনা_ আত্মগ্লানির ভীষণ অনলে 

পুড়িয়াছি, তবে এ আবার নুতন পরীক্ষা কেন? এই পরীক্ষাই শেষ 
পরীক্ষা ।-_এই পরীক্ষাই সার পরীক্ষা! । 

দেখিলাম, এক অজ্ঞাত্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থান। অন্ধকার জ্যোতির গতি 
গুতিহত করিয়া, শূন্যে শূন্যে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। যে দিকে 
চাই, সন্ভয়ে সন্দেহে সাগ্রহ্দৃষ্টিতে যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই 
ঘোর ঘোরতর অন্ধকার! আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে এক প্রকার 

বিভীষিকামর়ী নীল আলোক স্থানে স্থানে প্রজ্ৰলিত হইয়া, সেই অন্ধকারের 

নিবীড়তা বৃদ্ধি করিতেছে। চতুর্দিকে ভীষণ ধ্বনি, চতুর্দিকে অন্ফুট কাত- 
রোক্তি, ভীম ভৈরব -হস্কার, প্রাণ তরাসে কীপিয়! উঠিল। নাঁসারদ্ধ, এক 
প্রকার পূর্বানাঘ্বাত নিকট গদ্ধে রুদ্ধ হইল ! আমি কাঁতির, অতি কাতর, হৃদয় 

অবসন্ন_ যন্ত্রণায় প্রাণ যারপরনাই ক্ষীপ্র, যাই যে! অন্যত্র গমনের অবসর 

নাই, ক্ষমতা নাই! অনির্দিষ্ট দেশে কোন অলক্ষিত শক্তিতে পরিচালিত 

হইয়া চলিয়াছি! সম্মুখে মহান পুরীষ হুদ, নাম রৌরব! কত শত শত 

ছিন্নশীর, বিগতহস্ত, খগ্ডিতনাঁশ, বিভিন্নতালু, অগণ্য পাপী সেই পুরীষ 

হদে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে । আমি অতর্কিত ভাবে অলক্ষ্যে এক 

বারে সেই রৌরব সন্গিধ্যে। সন্মুখে মহাকাল! আতঙ্কে হৃদয় কম্পিত 

হইল! পগ্মপত্রের বারিবিন্দু মৃছল পবন সংঘাতে যেমন কীপিয়া উঠে, 

হৃদয় আমার তেমনি কণপিল। আতঙ্কে সভয়ে সকাতরে ডাঁকিলাম, 
“মা ব্রহ্মাগুমরি দনুজদ্লনী ছুর্গে! মা অনস্তরূপিণী অনস্তগুণশালিনী অনন্ত 

সম্তানপরিপালিনী চিন্ময়ি! ম! চামুণ্ডে মুণ্মালিনী! ভক্তবৎসলে মা 
আমার! .পরিত্রাহি! পরিভ্রাহি! প্রসীদ ! প্রলীদ! কাতর সন্তানকে 

পরিত্রাণ কর মা! কাতরের কাতর উক্তি মা শুনিলেন না,_মহাঁকাল 
সদন্তে সগর্ধে কতই যেন কঠিন কঠোরম্বরে কহিলেন, “পাপি !_-” 
আরও ভয় হইল। মনে জানিতাম, কথন. জ্ঞানকৃত কোন অপরাধ করি 

নাই, ঘদ্দি কখন পাপচিত্র ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে প্রতিবিথিত হইয়াছে, 
তখন অন্্ুতাপের প্রথর অগ্নিতে হৃদয়চিত। প্রজ্ঞলিত করিয়া, অনুশোচনার 

প্রবল প্রবাহে ধৌত করিয়া, সেই পাঁপের যথোঁচিত শাস্তি ভোগ করিয়াছি, 

. তপোময়ং তপোরাশিং তপোমুর্ভিং তপাত্মকম । 



শান্তি-কুপ্ত। | ১৮৭ 

তবে আবার এ সম্বোধন কেন ? মহাকাল কহিলেন, পাপি ! তোমার মর্ম 

ভেদী কাঁতরোক্তি জননী গুনিবেন কেন? তুমি পাপী, সংসারে অনেক 

পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া, তাহার শাস্তি ভোগ কর। পরে মা তোমার 

প্রতি সদয়া হইবেন। পাঁপমোঁচন হইলে, তোমার অভীষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। 

এখন শাস্তি ভোগ কর।” মহাকালের শেষোক্তিতে আশান্িত হুইয়া কহিলাম, 

“আমি ত কখন পাপ করি নাই, তবে আমার আজ এ শাস্তি কেন?” 

মহাঁকাঁল কহিলেন, “তোমার পাপের অবধি নাই। ঝাঁরাঙ্গনায় আসক্তি 

তোমার প্রথম পাপ ।” 

আমি । আমি কখন বারাঙ্গনার গৃহেও ত পদার্পন করি নাই ? 
মহাকাঁল। সত্য। পাঁপ কার্য্যের অনুষ্ঠান না! করিলেও, সেই পাপ. 

কার্ট মনে হইলেই পাপ। এই পাপে তোমার রৌরব দর্শন | দ্বিতীয় 
পাপ অপহরণ । মনে হয়, একদ। অধিকারীকে না বলিয়া, কোন দ্রবা 

আত্মন্মাথ কর। এই পাঁপে তোমার অসীপত্র দর্শন । চল, তোমাকে 

অসীপত্র দর্শন করাই।” আমার সকল কথা মনে হইল । মহাঁকাঁলের 

সঙ্গে অসীপত্র দর্শন করিলাম । প্রকাণ্ড অদ্ধকার গৃহ। দুরে হইতে পাপা 
আর্তনাদে কর্ণ বর্ধির হইল। মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কিছুই দেখিতে পাঁই- 

লাম না। মহাকাল কহিলেন, “তুমি পরক্ত্রীর প্রতি আঁসক্তিপুর্ণ দৃষ্টি- 
গাত করিয়াছিলে, একদা স্ুরাপানে অভিলাঘ জন্মিয়াছিল, আর ন্যায়ের, 

মন্তকে পদাঘাত করিয়া, নিজের স্বাথ সাধনের, জন্য অপরের মনে বিষম 

ব্যথ। দিয়াছিলে, এইজন্য তোমার বৈতরণী দর্শন।” বৈতরণী দেখিলাম । 

প্রকাণ্ড অগ্নিনদী। অগণ্য পাপী সেই অগ্নিপ্রবাহে ভাসমান। উপরে 
শবভূক শকুনী -গৃধিনী নখরদার! কাহার কর্ণ, কাহার চক্ষু, কাহার মস্তক 
কাহার বা তালু নখরে বিদীর্ণ করিয়। আহার করিতেছে। পাপীগণের 

কাতরোক্তিতে শ্রবণযুগল বধীর হইল। সরোদনে কহিলাম, “আবার 
যদি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আবার যদি ধরাধামে গমন করিতে হয়, 
তাহা হইলে," এমন পাপকাধ্য আর কখন স্মৃতিপথেও আনিব না)” 

নহাকাল আরও কহিলেন, “পাঁপি! আরও গুন, মাঁতীঁপিতার প্রতি এক 
দিনের জন্য ভক্তির ক্রুটী করিয়াছ, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, সুহদের হিতবাক্য 
তণতাচ্ছিল্যে পরিত্যাগ করিয়া, তজ্জন্য তোমাকে আজ কুস্তিপাঁকে 

তপপান্বাং স্ৃতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোভমম্ । 



১৮৮ 

নিক্ষেপ করিব।” মহাঁকাঁল আমাকে সঙ্গে করিয়া কুস্তিপাকে লইয়া গেলেন। 
গ্রকাণ্ড বহিকুণ্ড। অসংখ্য প্রজলিত ঘ্বতপূর্ণ কটাহ। পাঁপীগণ এই কটাহে 

: অহ্নিশি দগ্ধ হইতেছে। আমি£কাতিরে কহিলাম, “মহাকাল! ইহা হইতেও 

গুরুতর অনুতাপবহ্ধিতে আমি দিবা রজনী ভর্জিত হইয়াছি, তবে আবাঁর 
এ দণ্ড কেন? মহাকাল আমার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না । সবলে 

সেই কটাঁহে নিক্ষেপ করিলেন। এ সময়--এই নিদারুণ সঙ্কটে আমার 
মা কোথায়? কোথায় মা! কোথায় ভক্তহৃদয়বাসিনী মা আমার কোথায় ? 

মা মা বলিয়া কতই কাঁদিলাম, কতই ডাঁকিলাম, মা আসিলেন না,_ম 

আমায় ক্ুপা করিলেন না।.* আমি সেই ভীষণ দ্বতপূর্ণ কটাহে পড়িয়া, 

অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছি।__এ ঘন্ত্রণা আর কি কখন ঘুচিবে না? এ 

মর্মান্তিক মনন্তাশ আর কখন কি নিবারণ হইবে না? কাতরে আর কত 

ডাকিব,-_- 
ত্রাহিমে ত্রাহিমে হূর্গে ভ্রাহিমে ভবভাবিনী | 

দুস্তরঘোরসংসারে তারত্রিতাঁপনাঁশিনী ॥ 

৫ 
গর এরাারাহাারাররাঃ হারাবার 

পঞ্চম শুর। 
রা 

চি 

কয়েকটি থিওরি । 

আঁমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে। জন্ম জন্মান্তরের পরিবর্তনে--সংসার-চক্রের 

আঁবর্ভনে আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে। আগে:যতট! ভগ্ন ছিল, এখন আর ততট! 

নাই। জন্মাস্তরে আগে ভয় ছিল, মৃত্যুর নাম শুনিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, 

এখন আর ততট| ভয় করি না। জন্মাস্তয়ে কৌতুহল হয়, নূতন লীল! খেলার 

হুত্রপাত করিতে ইচ্ছা হয়। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমার জ্ঞানচক্ষু 

ফুটিয়াছে। আমি এখন সংসারে নাই, কাল নিকেতনে | নিত্য নিত্য নুতন 

জীবের সমাগম, নিত্য নিত্য পুরাতনের অন্তর্ধান। এখানে যারা নূতন, সংসারে 

তার৷ পুরাতন, এখাঁনে যার! পুরাতন, সংসারে আবার তাঁরা নুতন । 

পরিবর্তন কম নয়। দেখিলাম যিনি অগণ্য দাসদাসীসেবিত বহুমান্যা- 

স্পদ গৌরী সেনের পুক্র ছিলেন, ভোগ বিলাঁদে ধার চিত্ত সদাই 

শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সতমিদং প্রভে | 



। ১৮০১ 

অন্থুরক্ত ছিল, তিনি আবার রামদাঁস বাবুর অশ্বরক্ষকের পুজ্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করিতে চলিয়াছেন। সংসারে যিনি শঙ্করাচার্যের পুত্র সাধুর শিরোমণি 
ছিলেন, তিনি হরিঘোষের বুধি গাইয়ের গর্ভে মঙ্গল। রূপে জন্মগ্রহণ 
করিতে চলিয়াছেন, যাহার দর্পে গগণ কীপিত, সাগর শুকাইত, নেই 
নেপোলীয়নের বংশধর আজ হীরা মালিনীর মেনি বিড়াল হইবাঁর জন্য 
বাহালী পরওয়ানা পাইয়াছেন, যিনি নগণ্য ভিরু বিশুযুগীর পুত্র গোবরা 
যুগী ছিলেন, মাথায় মোট বহিয়৷ দ্বারে দ্বারে দেড়গজি গাঁম্ছ বিক্রয় 
করিয়া বেড়ীইতেন, তীহাঁর প্রেতআত্মা আজ রুদেবোর সিংহাঁসন লাভের 
জয়পত্র ললাটে বাঁধিয়াছেন। যিনি এতদিন রামরজকের বন্ত্রভারবাহী 
ছিলেন, তিনি এবার পেহলাদী বৈষ্বীর সখের হীরামন হইবার দাবী 
করিতেছেন আমি দেখিলাম, এরই নাম পুনর্জন্ম! সংসারের কর্মানুসারে 
আর বিধাতাঁর বিধানান্ুসারে জীবের এইরূপে উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে । 
বৃক্ষ পতঙ্গ হইতেছে, পতঙ্গ মাতঙ্গ হইতেছে, লতা জন্ত হইতেছে, পক্ষী 

মনুষ্য হইতেছে । অধম উচ্চ হইতেছে, উচ্চ অধমের অধম হইতেছে। 
আগে বলিয়াছি ত, ব্রহ্গাও শিল্পশালায় পাঁচটা স্তস্ত। সেই পাঁচ জ্ুভ্তের 

সমবায়ে -জীবদেহ, দেহশেষে আবার সেই সেই পঞ্চতেই বিলীন হয়। 
শেষে যে ষেউপাদানে আমার দেহ গঠিত ছিল ধবংসকাঁলে সেই সেই উপা- 

দানে বিচ্ছিন হইয়। যে যাহার, তাহাঁতেই মিশীইল। আবার তাহাতেই 
অন্ত দেহ স্থষ্ট হইল। আমার দেহে পূর্বজন্মে যে যে উপাদান ছিল 
সেই সেই উপাদান এজন্মে যে যেজীবদেহে বা! যে যে স্থাবরজঙ্গমাঁদিতে 
পরিণত হইয়াছে, সেই সেই সত্বাই আমার পুনর্জন্মের ফল। লোকে 
জানিতে পারে না, নতুবা কে বলিতে পারে, আমার পূর্ববদেহস্থ উপাদান 
তোমাঁর শরীরে নাই? হয়ত নেপোলিয়নের উপাদান তোমাদের দেহে 
থাকিতে পারে, হয় ত শিরাজের উপাদান তোমার সকের ঝুমুররটাদ কুকু- 

রের দেহে থাকিতে পারে, 'হয় ত উইলিয়মের উপাদান রাঁমসিংহ জমীদারের 
পোঁধা মেষসাঁবকের দেহে থাকিতে পারে । আবার আমার দেহে হয় ত 

রামাবতারের উপাঁদানি থাকিতে পারে। তবেকে বলিবে যে, পূর্বোক্ত 

ব্যক্তির পুনর্জন্মের ফল শেসোক্রগুলি নহে? 
এতক্ষণ যে মহাকাল, মহাঁনিকেতন বলিয়া কতকগুলি কথ! বলিলাম, 

.. এতমনাদ বনির্দেশ্যত্তীমহং শরণং গতঃ। 



১৯০ শাস্তি কুঙ্জ। 

তাহাদের বাসস্থান কোথায়? এ কথা কি কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন ? আমি 

ত জানি, এদের আদি নিবাঁস যেখানে সেখানেই হউক, উপনিবেশ মন্ু- 

য্ের হৃদয়ে। শাস্তি পাই, যঞ্রণাঁয় দগ্ধ হই, অন্ুতাপে জলি, অনুশোচনায় 

পুড়ি, চিন্তায় ডুবি, সবই মনে মনে। অন্থুতাঁপ, শোক, হুঃখ, ভয়, অভিমান 

সবই ত ভোগ করি মনে। মনের কষ্টই ত কষ্ট! এ কষ্টের অধিক কষ্ট 

আর কি আছে? এশ্াস্তিন অপেক্ষা গুরুতর শান্তি আর কি হইতে পারে ? 

জীব ভোগে-ছুঃখ পায় মনে। তাই জানি, শান্তিদাতা জীবের হ্ৃদগ্নেই 

বিরাজ করেন। স্থখহুঃখ দন করে,-- প্রবৃত্তি অনুসারে । 

বন্ঠ স্তর। 

এই যে আমার ম]। 

আমার পাপরাশীর মোচন হইয়াছে। অন্ুতাঁপে দগ্ধ হইয়া, অনু- 

শোঁচনাঁয় জর্জরিত হইয়া, কালের প্রখর শাসনে শাসিত হইয়া আমি আজ 

নির্পাপ। তাই মা আমায় আজ কোল দিয়াছেন, আমি আজ মায়ের 
ক্রোড়ে মা আসিয়াছেন,--মা আমায় কোলে স্থান দিয়েছেন, আমি 

জগতকে ভাঁলবাসিতে শিখিয়াছি। জগতকে হৃদয় ভরিয়া আলিঙ্গন করি 

য়াছি। এখন আর আমি এক্ষা নাই। আজ আমি বহু। আমার একত্ব 
ভাব ঘুচিয়াছে, আমি আজ বহু । আমি আজ সকলের--সকলেই আমার 

আমি মায়ের, মা আমার। তাই আমি আজ বহু! আবার পারিবারিক 

আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়! আবার মায়ামোহে উন্মত্ত হইয়া, সংসারে সংসারী 
সাজিতে প্রস্তুত হইয়াছি ।- আঁমার চারিদিকে এখন” আবার সেই বন্ধন 

এখন আমি বহু! এখন বুঝিয/ছি,-পরকাল কি ?-_নির্ববাণ কি? সমাধীই 

বা কি? কেবল আবর্তন।-কেবল সংঘর্ষণ আর সংগঠ্ন।_হুরি হরি! 
আমি আজ বহু! একত্বই পাপ, দ্বিত্বই ছঃখ। পারি যদি একথা পরে বলিব। 
এখন এই মাত্র বলি আমি আজ বহু! সংসার আমার। আমি সংদারের | 

নির্বাণ, সমাধি, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ নরক, সবই .এখানে আছে। যদি 

কেহ দেখিতে চাও, তবে এই পাগলের সহযাত্রী হও। আশ পুরিবে। 

মন শ্রীতিকরঃ স্বর্গে নরকন্তঘ্বিপর্ধ্যয়ঃ | 



তীর্থ তত্ব । 

উদ্দেশ্য । 
হিন্দু মাত্রেরই বিশ্বাস, তীর্থযান্রা সমধিক পুণ্জনক। (১) এই বিশ্বাসেই 

হিন্দ, বয়সানুসার়ে তীথ ভ্রমণের জন্ত ব্যাকুল হইয়। থাকে । ধাহার! তীর্থ ভ্রমণ 
কি দেবদর্শন পুণ্যজনক বলিয়া বিশ্বাস করিতে গ্রস্তত নহেন, অন্ততঃ দেশী 
ভ্রমণ ও তথাকার ধিবিধ আচারব্যবহার দর্শনে বহুদর্শিতা লাভ এবং দৈহিক 

উন্নতির জন্যও তীথনভ্রমণ আবগ্তক। দেশভ্রমণের উপকারিতা বোধ হয়, 
কেহই অস্বীকার করেন না। 

তীথঘাত্রার আবগ্তকতা বুঝিলেও এবং তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা জন্মিলেও 
কয়েকটি কারণে সে,আশা পূর্ণ হয় না। কোন্ দেশে কোন্ পথে কোন্ 

তীর্থ তবস্থিত, তথায় গমন করিতে হইলে কিরূপ অথেরর প্ররোজুন, এগুঙ্গি 
সকলে পরিজ্ঞাত. নহেন্ । যে সমস্ত ব্যক্তি তীথধাত্রীর সহ্ঘাত্রীরূপে তাঁহা- 
দিগকে তথ দর্শনে লইয়া যাঁর, তাহারা অজ্ঞযাত্রীগণকে প্রবঞ্চিত করিয়! 

অনেক অর্থ উপার্জন করে। আবার যে সমস্ত ব্যক্তি তীথক্ষেত্রে থাকার 
আবশ্যকীয় কাধ্যাঁদি নির্বাহ করিয়া দেয়, তাহার! নানা উপায়ে অর্থ 
উপার্জন করিতে গিয়া যাত্রীদিগকে অনথণক বিপন্ন করিয়া তুলে। এমন্ 

লোকের সংস্কার যে, যান যত অর্থই ব্যয় করুন, তীথক্ষেত্রে খণ গ্রহণ 
স্রিতেই হইবে। আমরা জানি, গয়ালী পাগ্ডাদিগের নিকট অন্ততঃ একটা 
টাকি খণ ন৷ হইলে তীর্ঘধাত্বা ও দেবদর্শন বিফল হয় বণির! অনেকের 

স্কার এআাছে। এই সমস্ত কারণে, হাহাতে সকলেই ্বয়ং ইচ্ছামত 

৪, 7১6৯9 মাতৃবধ পাপে মুক্ত হতে ভৃগুরাম |: 

ভ্রমিলেন ভারতে তীর্থ অবিশ্রাম ॥ 

ব্রঙ্মবধ পাপক্ষয় করণ. কারণ । . 

হলধর করিলেন তীর্থ পর্যটন ॥ 
মহারাজ যুধিষ্ঠির কুস্ঠির তনয়। 

ইন্্রাদেশে ভ্রমিলেন তীর্থ সমুদয় 
তীথ দর্শন | . 



১৯৪ শীস্তি-কুপ্প। ষ্ঠ 
তীর্থথানে গমন ও তথাকার উপযুক্ত কাধ্যাদি সম্পন্ন করিয়া নিরাপদে গৃহে 

প্রত্যাগমন করিতে পারেন, সেইজন্য আমরা এই তীর্থতত্ব প্রচান়িত 
করিলাম। আরও বক্তব্য গ্রই যে, ইহাতে যে থে বিষয় লিখিত হইবে, 

তাহার অনেকগুলি আমরা ্বয়ং দেখিয়াছি, গ্রবং কতগুলি আমা অত্বি- 

বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হুইতে সংগ্রহ করিয়াছি। পাঠক জানিবেন, হহ। 
সমন্তই সতাযা। অতিরঞ্রিত বর্ণনা দ্বারা ইহা কলঙ্কিত করি নাই। আমা- 
দিগের বিশ্বাস, এতদার্শনে সকলেই তীর্থ যাত্রা করিতে পারিবেন এবং ইহার 

লিখিত বায়ই সেই সেই তীর্থযাত্রা যথেষ্ট বলিয়। জানিবেন। তবে অধিক 
ব্যর করিতে ধাহার। সক্ষম, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র ৷ 

কালীঘাট । 

সম ১২৯৪ সাঁলের় ১৫ই বৈশাখ আমরা তীর্থধাত্রা করি। ভথযাত্রার 
আরস্ত কালীঘাটে। ১৫ই বৈশাখ আময়া কলিকাতা হইতে প্রাতে কাঁলী- 

ঘাট ধাত্র। কাঁর। ঘোড়ার গাঁতীতে বা ট্ণমওয়ে কাঁলীঘাঁট যেতে প্রায় 

দেড় ঘন্টা সময় লাগে। এখানে পৌছিলেই অনংখ্য লোক টানাটানি 

কোরে ধাঁপায় নিয়ে ষায়। প্রত্যেক দোকাঁনদারের অধীনে যাত্রী ধরবার 

সন্যে 91৫ জন লোক থাকে। তারা আড্ডার আড্ডায় দীড়িয়ে থাঁকে,' 

একখানা গাড়ী এসে দীড়ালেই যাত্রী ধোরে টানাটানি আয়ন্ত বরে। 
ভার মধ্য ইচ্ছামত একজনের সঙ্গে গেলেই গা, আমরা একজন পরিচিত 

দৌকানীর ঘরে জিনিসপত্র রেখে গঙ্গা্গান কল্লেম। কালীঘাঁটের নীচেই 

আদ্যগঞ্গা। আদ্যগঙ্গা তেমন প্রশস্ত নয়, জলও অতি পরিষার, কিন্ত 

তাতে জোয়ার ভাটা হয় বলে ততট! দুর্গন্ধ থাকে না'। স্নান কোরে ভিজে 
কাঁপড়েই কালীদর্শন করা উচিত। আমর! ভিজে কাঁপড়েই ভালা, ফুল, 
ডাব, চিনি নিয়ে কালীদর্শনে শধান্রা কোল্লেম। একজন নগদা পুরোহিত 

আমাদের চিরপরিচিত কুল-পুরোহিত হতেও যেন বেশী ত্র কোরে-_পুজার 

জিনিসপত্র নিজেই সব হাতে কোরে-_মামাদের আগে আগে চোল্লেন। 
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শান্তি-কুপ্তী। ১৯৫ 

কাণী মন্দির প্রকাণ্ড । অতি পুরাতন। তেমন শিল্প নৈপুণ্য না থাঁক- 

লেও মন্দিরটি থে বেশ শক্ত, তা রেশ বুঝতে পারা যায়। মন্দিরের 

সন্থুথে টাদ্নী। কতগুলি ভক্ত সেই টাদ্নীতে ঘোসে হোম, জপ এ পুজা 
কোচ্চেন। মন্দিরের রক প্রায় তিন হাঁতকি পাড়ে তিন হাঁত উচ্চ॥ 
পুরোহিত আমাদের সঙ্গে নিয়ে পুর্ব দরজা দিয়ে গহ্বরে নেমে গেলেন । 

দরজায় প্রত্যেকে এক একটি পয়সা দর্শনী দিলেম। গহ্বরের অর্ধাংশ 

রেল দিয়ে ঘেরা । আমর! রেলের পাশে দীাড়িকে অঞ্জলী দিলেম। “স্চষ্টি 

স্থিতি বিনামিনীং শক্তিভৃতা সোনাতনী” বলে একটি বালক আমাদের মন্ত্ 
পাঠ করাঁলে। আমি নিজের জানা মন্ত্রে মায়ের চরণে অঞ্জলী দিলেম। 

পুরোহিতের হাতে শালপাঁত ঢাঁকা ভালা ছিল, এতক্ষ৭ তার মধ্যে চুকি 

আছে দেখি নাই ॥ এখন দেখি, চারিটি সন্দেশ, হুখানি পসা! কল! কাঁটা, 

এই পর্যযস্ত। দেখে ত অবাঁক ! আমাদের ১1০ পাচ সিকার ডাল । এ 
ডালার দাম বড় জোর %০ দুই আন। মাঅ। মুখ ফুটে আর কিছু. বলে 

না। শেষে জান্লাঁ এদের এই রকমই গতিক । 
দেবীর কেবল মুখ খানি পাথরের । হাত হুখানি সোনা দিযে মো 

ছাতা, মুকুট, অলঙ্কার, সবই সোঁণার। দেবী ্বর্ণালঙ্কারে ভূ্গিতা । রূপের, 
এমন মাহাআ্্য বে, দেখলেই ভক্তি হয়। প্রাণের মধ্যে যেন শাস্তি দেখা 

যাঁয়। বেশ কোরে দেখে, যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে বেরিয়ে এলেম । মন্দির 
সাতবার প্রদক্ষিণ কর! হলো । তাঁর পরে পুর্ব . দরজা গিয়ে বেরিয়ে 

নকুলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শনে গেলেম। কালীবাড়ী হোতে এ মন্দির 
অধিক দূরে নয়। এখানে তেমন জাক জমক নাই। চারিদিক খোলা 
এক মন্দির । সেই মন্দিরের মধ্যে গহ্বর | তার মধ্যে প্রকাণ্ড গৌরী- 
পট্টের উপর বাঁণ্লিঙ্গ.১.নকুলেশ্বর মুর্তি। মন্দিরের সামনের দোকানে 

টিদ্ধিজল কিনে শিবের মাথায় ঢাললেম।-_প্রামী দিলেম। কুমারী বিদাঁ়্ 

কোঁল্লেন। কালীবাড়ী হতে নকুলেখরের মন্দির পর্য্স্ত শারি শারি অন্ধ, খঞজ, 

দীনদুঃখীরা বোসে ভিক্ষা কোঁচ্চে। ইটা কাঙালীও কম নয়। পুনদর্শন 

কোত্তে কাদীবাড়ীনে যেতে কাঁডালীর। চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মহ 

টানাটানি আরম্ভ কোল্লে। গলন্ ঘর্ম যাই যাই হয়ে যথা সাধ্য দাঁন 
কোরেম। গরমে প্রাণ যায় আর কি? আমর! পয়স। দিয়েছি এই খবর 
১০০০ 
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১৯৬ শাস্তি-কুপ্ত 

চারিদিকেই ষেন- নাঁমবের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল। অমনি দেশের বামন 
ফুলের মালা গলায় দিয়ে ফেল্লে। কেউ বা মায়ের প্রসাদী সিন্দুর নাঁকে 

গালে, মুখে, সর্ধাঙ্গে লেপন কোরে দিলে, ছোট ছোট মেয়ের কাপড় 

ধোরে--কাছ। ধোরে টান্তে লাগলো । চারিদিকে যেন একটা মোহা গোল 

পোড়ে গেল। সে গোল যে সহজে মিটবে, সে অসংখ্য লোকবুহ হতে 

আনরা যে এ মাত্রা রক্ষা পাব, সে ভরসা ছেড়ে দিলেম। দেবস্থানে দান 

কর্তব্য বটে, কিন্ত প্রাণ বাঁচাই না পুণ্য করি? মহা বিপদ! কি করি, 

যথাসাধ্য তাদের দিয়ে তাড়াতাড়ি আর একবার মাঁয়ের দিব্যমুর্তি দর্শন 

কোরে প্রস্থান । ইচ্ছা ছিল আরও একটু অপেক্ষা করি, আরও একবার 
দেবমুর্তি দর্শন করি, মনের ব্যথা আর একবার জানাই, কিন্তু ভিক্ষুকের 
ভয়ে সে আশাই মনেই ঘইল। তাড়াতাড়ি পালিম্নে বাঁসায় এলেম 

€সথানেও কি নিম্তার আছে? গতিক বড় ভাল নয় বুঝলেম। এতগুলি 
কাঙালীকে সন্তুষ্ট করা আমাদের অসাধ্য, দেঁবস্থানে লোকের মনঃক্ষু্ করাও 
ভাল নয়। এই ভেবে সামান্য জলযোগ কোরে-দোকানীকে পয়সা 

চুকিয়ে দিয়ে রওন৷ হলেম.। 
সি ১, 

তারকেশ্বর। 

সে দিন কলিকাতায় এসে থাকৃলেম। গর দিন গ্রাতে হাঁওড়া ষ্টেশনে 
৭০ টার গাঁড়ীতে তারকেশ্বর রওনা হলেম। তারকেশ্বররেল ইষ্টইপ্ডিয়। 

রেলওয়ে সেওড়াফুলি ষ্টেশন হে'তে বেরিয়েছে । তাঁরকেশ্বর পৌছিতে 
কিছু বেরা ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। হাওড়া হতে ভাড়াঁও বেশী নয়। তৃতীয় 

শ্রেণীর ভাড়া ১ সাড়ে আট আনা মাত্র। আমন প্রায়:১১টার সময় 
ত্বারকেশ্বরে পৌছিলেম। তারকেশ্বরের মন্দির ষ্টেশনের অধিক দুরে নয়। 
ষ্টেশন হতে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। বাসাভাড়! দেবার জন্যে অনেক 
লোক ষ্টেশনে এসে যাত্রীদের জসমাদ্রে নিয়ে যায়। আমরা একজন 
দোকানদারের সঙ্গে গিয়ে বাঁসা নিলেম। তাঁরকেশ্বরের মোহান্তের বাস 
বাড়ীর সামনেই এক পুকুর আছে।.. কিন্ত যাত্রীরা যেখানে প্রায়ই সান 
করে না। মন্দিরের পশ্চিমদিকের যে একটা পুকুর আঁছে, সেই পুকুরে নান 
৬৭ 
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কোরে দেবদর্শনে বেকলেম। একজন পুরোহিত সঙ্গে কোরে ওলা, কাচা 

ভুধ, পিদ্ধি ও ফুল বিন্বপত্র নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ কোল্লেম। | 

আমর! যখন পৌছিলেম, তখন ভয়ানক রৌদ্র, কিন্তু তাঁতে কেষ্টবৌধ, 

হলো না। দেবদর্শনে মনের এত চাঞ্চল্য যে, রৌদ্রের কষ্ট লক্ষ্যই 
কো্লেম না। 

পুরির মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, দেখি তখন ভোগ হচ্ছে। বাদ্যকর 

কোন স্বতন্ত্র লোক নাই। ছুজন ভন্মমাঁথা পাঁওা কাটে ঝুলানো! - ছুটি জয় 

ঢাকে অনবরত বেত্রাঘাত কচ্চে। মেল নাই, তাল নাই, মাত্র! নাই, বোল 

নাই, ছুজনে পোড়ে দমাদম্ বাঁজাচ্চে, কিন্তু গুন্তে বড় মনোরম | এমন 
মিষ্টি লাগলো, যে তাই শুন্তেই ঈাড়িয়ে রইলেম। ভোগ শেষ হলে 

লোঁকের ভীড় কমে গেল। আমরা ধীরে ধীরে মন্দির মধ্যে গ্রবেশ 
কোল্লেম। এত কষ্ট, এত রৌদ্র, সব যেন ভূলে গেলেম। উত্তপ্ত রৌদ্র 

হতে যেন বরফের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। মন্দিরের সামনেই পাথরের 
মঞ্চের উপরে পাথরের ষাঁড়। যাঁড় পাথরের কিন্তু এমনই ভাবে আছে যে, 
দেখলেই বোধ হয়, যাঁড় যেন প্রভুর আগমন প্রতিক্ষায় চেয়ে আছে।; 
মন্দিরের সাম্নে চাঁদুনীতে কত শত নরনারী শারি শারি প্রহর প্রসাদ 

প্রতীক্ষায় অনাহারে সকাঁতরে কাঁতাঁরে কাতারে পোড়ে আছে। প্রভুর 

দয়া না হওয়! পর্য্যন্ত তারা সেই ভাবেই সেই অবস্থাতেই পোড়ে থাঁকাব। 

এমন জাগ্রত দেবত আর নাই। তা না হলে, এমনভাবে লোক হত্যা 
দিয়ে পোঁড়ে থাঁকৃবে কেন ? 

মন্দিরর্টি প্রকাণ্ড । আঁগাঁগোঁড়া পাঁথরের গাথুনী। চারিদিকে রক। 

রফের সনুখেই চাদনী। . মন্দিরটি দেখলে বেশ বোঁধ হয়, ইহা! কাঁরুকার্ষ্যের 
একটি নিদর্শন। প্রবাদ আছে, এ মন্দির স্বয়ং বিশ্বকম্মী, কর্তৃক নির্মিত। 

প্রবাদ সত্য হোঁফ আরি মিথ্যা হোক, এ যে একজন নিপুণ কারিগরের 
কারিগরি, তান্তে আর সন্দেহ নাই। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দ্বার। এক 

একটি দ্বারের 'উপরে এক একটি প্রধান মুস্তি। প্রথম দ্বারের উপর দেখ.লেম 

অনপূর্ণ। মুর্তি। জগত জননী পরিবেশন কোচ্চেন।_-এক হাতে থালা, 

এক হাতে হাঁতা, জননী অনস্ত সন্তান সম্প্রদায়ের আহার যোগাচ্চেন, 

অদূরে প্রসাদ ..প্রতীক্ষায় কৃত্তিবাঁদ অন্নভিক্ষা কোচ্ছেন। চিত্রকরের এমন 
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নৈপুণ্য যে, কতকাল হয়ে গেছে, তঘুও চিত্র ষেন এখনও সজীব রয়েছে। 

দ্বিতীয় দ্বারের উপরে হিম্গিরীর প্রস্থদেশে বিশ্বকুঞ্জে মহাযোগী যোগনাথ 
'মুদিতনেত্রে শক্তির চরণ চিন্তা কোচ্চেন। মহামায়ার অতাবে যেন 
মহেশ্বর শ্রীন্রষ্ট হয়েছেন। সেই ভন্ম আছে কিন্ত তেমন দীপ্তি নাই, 
ললাঁটে সেই বহি আঁছে কিন্তু তেমন তেজ নাই, শরীরের স্থলতা আছে 

কিন্ত জাঁবণ্য নাই, মাথায় ফণি আছে, কিন্তু তাদের আর গর্জন নাঁই। 
মহেশ্বর যেন অতি মুয়মান। যেন বিষাদের বিষাদময় মুত্তি। অদূরে 

নন্দিকেশ্বর দক্ষিণ অন্কুলি অধরোষ্ঠে সংস্থাপন করে তপোঁবনের শান্তিরক্ষা 

কোচ্চেন। গাছে কোনরূপে যোগেশ্বরের যোগভঙ্গ হয়, [এই ভয়ে নদ্দি- 
কেশ্বর অতি সতর্কতার সহিত দণ্ডায়মান । বিন্বমুলে হুঁ বৃষ মুদ্রিত নেত্রে 

রোমস্থন কোচ্চে। উমা! মহেশ্বরের বাম পার্খে নতণীরে পুষ্পধার রক্ষা 

কোচ্ছেন। আহা কি চমতকার ! উমা উভয় হস্তে পুষ্পাধার ধারণ কোরে 
নতশীরে ভূমে রক্ষা কোচ্চেন, দেহ্যতি ধন্ুকাকার হয়েছে, শরীর নত 

করায় বক্ষঃবসন যেন শীথিল হয়েছে, তাঁর মধ্য হতে উদ্ভিন্ন যৌবনের 

লাবণ্য ম্প্ই দেখা যাচ্চে ।_-উমার রাগরক্ত মুখে যৌবন জ্থুলভ ব্রীড়া যেন 
খেলা কোচ্টে। এদিকে দূরে সমীবৃক্ষের অন্তরালে পুষ্পময় দেহ লুকায়িত 

কোরে মদন ফুলধন্গুতে ফুলশর যোজন! কোচ্চেন। সুখের ভাঁৰ যেন বড় 

ভীত শঙ্কাধুক্ত বৌলে বোঁধ হচ্চে । তৃতীয় দ্বারে জগদ্ধাত্রী মুর্তি। পার্বতী 
ব্যাস্রাসনে উপবিষ্টা, ক্রোড়ে কার্তিকেও ৪ গণপতি। পার্ধতীর নেত্রত্রয় 

হতে যেন অগ্নিকণা নির্গত হচ্চে। কিন্তু একটু ভাল কোরে দেখলে বেশ 
বুঝতে পারা যায়, সেই ক্রোধের মধ্যে যেন *হাঁসির মন্দ মন্দ তরঙ্গ আছে। 
সন্থুথে করযোড়ে দিগন্যর। ভাবে বোধ হচ্চে, দিগন্থুর যেন বলছেন, 
“মানময়ি। ক্ষমা কর। আর কষ্ট দিও না। চতুর্থ দ্বারে চতুর্থ মূর্তি 
হরগৌরী! রম্য সিংহাসনে হরগৌরীর যুগল মুর্তি যেন. আধ পুরুষ-_ 

আধ প্রকৃতির হ্থন্দর সন্মীলন। সংসারতত্বের যেন, দেদীপ্যমাঁন উদ্রা- 

হরণ। চমৎকার চিত্র! আধ হর--আঁধ গৌরী, শ্বেতবর্ণ শক্তু শরীরে 
গৌরাঙ্গ গৌরীর সন্মীলনে যেন হিমগিরীর উপর বালহর্যের রশ্বী সম্পাত 
বোলে বোধ হয়। অর্দ(ংশ হাড় মালা অধ্ধাংশ মণিমালা, অন্ধ জটা 

অদ্ধ কুল, . অর্ধ--অস্থি অদ্ধ কুগুল, চর্ম অর্ধ--বাস, অর্ছ অবৃত-_. 
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অর্ধ দ্বিগবাস, অদ্ধী হর--অদ্ধ গৌরীর সন্দমীলনে অপুর্ব মাধুরী প্রকাশ 
কোঁচ্চে! অদূরে দেবর্ষধি নারদ বীণায়ন্ত্রে তানলয়বিগুদ্ধ সঙ্গীতে পশু পক্ষী 
পর্যাস্ত মোহিত কোরেছেন, নিজে নিজেকে মোহিত কোরে প্রেমাশ্রতে 

ভাসমান হচ্চেন। শিল্পি! তুমি যেই হও, আমাদের তুমি অবশ্ঠ নমস্ত | 

মন্দির মধ্যে রূপার ডেকঢাঁকা লিঙ্গমূর্তি দর্শন কোলেম। গহ্বরের মধ্যে 

ফুল বিন্বপত্রে লিঙ্গমূর্তি দেবদেব তারকেশ্বর বিরাঁজ কোচ্চেন। মুণ্তি প্রস্তর 

হির্মিত। তেমন কারুকার্য কিছুই নাই, কিন্তু সেই রূপেই ভক্তের প্রাণ 

মুগ্ধ। আমর! যথাঁবিধি পুজ। সমাঁধ! কোরে, মহান্তের দক্ষিণ! দিয়ে, বিদা্গ 
হ*লেম। ্ 

মহান্তের পাগ্ডারা কিছু ছুদ্র্য্য। তার! দীনদুঃশী বুঝে না, কাতরের 

দুঃখের কথা শুনে না, নিয়মিত দক্ষিণা (ইংরাজীতে টেক্স ) নিয়ে তবে 

যাত্রী ছেড়ে দেয়। প্রাণের দায়ে দয়াময়ের কাছে এসে, যাত্রীরা নির্দয় 

পাগাঁদের হাতে অনর্থক কষ্ট পেতে দেখে, বড় কষ্ট হলো! । 

বিনি দরা ময়, দীনের প্রভূ, তাঁর পাগ্ডার। এমন অত্যাচারী ? 

আমরা সে দিন সেখানে কাটালেম, পর দিন গ্রাতে আবার রেলপথে 
সেওড়াঁফুলি এলেম ॥ |] 

বৈদ্যনাথ। (১) 
সে দ্দিন সেওড়াফুলিতেই থাকা হ'লো। পরদিন সকালেই আবাঁর 

ষ্টেশনে এসে বৈদ্যনাথ যাত্র! কোল্লেম । সে দিন গাঁড়ীতেই কাটালেম। 

(১) ধৈদ্যনাথের প্রার্থন। মন্ত্র, 
*€* ত্বদালোক মাতে পবিজ্োহস্সি ন সংশয়ঃ | 

প্রসন্নৌ ভবঙ্গে প্রীমন্ ম্গতিং প্রতিং পদ্যতং 
বৈদ্যনাথের ধ্যান, 

ও" অমল কমলকাস্তি নীলবর্ণং সববেশং ৷ 

কুচধর বরমাক্ষি পদ্মপত্রারতে্গ ং₹। 

স্থুরচিতমতি সর্ব্বং পঞ্চ চূড়ং কুমারং। 

কুষতিদহনদক্ষং বৈদানাথং ভজামি 7 

নমন্বার মন্ত্র--ও বৈদানাথায় নমঃ | 
মি ১০
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তার পর দিন সকালে আমরা বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে পৌছিলেম। হাওড় হতে 
বৈদ্যনাথ তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২৮০ মাত্র । এখান হ'তে দিওঘর পর্য্যন্ত 
'শাখা রেলওয়ে নিজ বৈদ্যনাথ পৌছিতে আরও প্রাক এক ঘণ্টা লাগলো | 
বৈদ্যনাথ হ'তে দিওঘর ভাড়া %* আনা । এই দিওঘবের নিকটেই বৈদ্য- 
নাথ। আগে এই শাখাপথ ছিল না বোলেই, ইঠ্ইগডিয়া রেলের ষ্েশনের 

নাম বৈদ্যনাথ হইয়াছে। 

রৈদ্যনাথ পৌছিতে বেলা প্রায় ১২টা বেজে গেল। এখানে বেশ 
বাসা পাঁওয়া যাঁয়। বাসা স্থির কোরে শিবগঙ্গায় মান কোরে এলেম । 

নানাদি শেষ হ'লে, দেবাঁলয়ে প্রবেশ কোল্লেম। মন্দরটী দেখতে বড় চমৎ- 

কার। সারি সারি তিনটা মন্দির, সেই মন্দিরের মধ্যে বেশ বিস্তৃত চাঁদনী । 
মন্দির তিনটার উপরে বড় বড় সোণার কলস, তাঁর উপর আবার লান 

রঙের পতাঁক। দেখতে অতি সুন্দর। বৈদ্নাথ শিবলি প্ররস্তরমূর্তি। 
দেখলে বেশ ভক্তি হয়। এখানে কাঙাঁলীর তেমন ভিড় নাই। পুরোহিত 

সঙ্গে-_যথাসাঁধ্য উপচারে পুজা শেষ কোল্লেম। এখানে যাত্রী বিস্তর | 

মন্দির সম্ম খে অসংখ্য যাত্রী অভীষ্টফল কামনায় দেবাঁদিদেবের নিকটে-. 
অনাহারে শবের মত পোড়ে আছে। চাঁরিদিকে শৈবগণ মহারোলে 

টাচা গলায় “হর হর বম্ বম্” ধ্বনিতে মন্দির কম্পিত কচ্ছে। সেই সব দৃশ 
দেখলে নিতান্ত পাষণ্ডের মনেও ভক্তির উদয়. হয়। পুজা শেষ করে, 
বাসায় আস্তে ৩টে বেজে গেল। আহারাদি হ'তে অপরাহ্ন হ'য়ে গেল। 
সন্ধ্যার সময় বৈদ্যনাথের গ্রাম দেখতে বেরুলেম। গ্রামের সমৃদ্ধি কিছুই 
নাই, কেবল বৈদ্যনাথের জন্যই নিকটে যে যে দোকান আছে, তাতেই 
ঘা! একটু জম্কাল দেখায়। মতুবা একে সহর বোঁলতে পারা যাঁয় না। 

বেড়িয়ে এসে, বৈদ্যনাথের আরতি দেখতে গেলেম। চারিদিকে নানা 

রকম বাঁধন বাঁজছে, পাঁগারা সরুমোটা গলায় নানা ছাদে চীংকার 
কোরে “হর হুর বম্ বম্” বোলে প্রভুর নাম উচ্চারণ কেচ্চৈ। ধুনা, 

গুগগুলের গন্ধে মন্দির অন্ধকাঁর,--অসংখ্য যাত্রীর বিষম ভিড়। সময় সময় 

মনে হলে, বিধর্ম্নের শত অত্যাচারে আজিও হিন্দুর কোঁন ক্ষতিই হয় নাই 
বোলে বোঁধ হয়। [.. 

আরতি দেখে, বেশ আঁননিত হ'লেম। বৈদ্যনাথের চরণে প্রণাম কোরে 
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অন্যান্য দেবতা দর্শন ও প্রণাম কোরে বাসায় এলেম। ভোরেই এখানকার. 
গাড়ী ছাড়ে। পাছে শীত্র ঘুম না ভাঙে এই ভেবে দোকানীর দেন! পাওন! | 

চুকিয়ে, সকাল সকাল আহারাদি শেষ কোরে গুলেম্। 
নিদ্রা হলো না। ভয়ানক মশার উপদ্রব। সমস্ত রাত বাইরে বোছে 

লোসে কাটালেম। অদূরে বৈদ্যনাথের মন্দিরে থেকে থেকে শিদ্রাবিমুখ 

ভক্তগণের মুখে “হর হর” ধ্বনি শুন্তে গুন্তে রাত কাটালেম। প্রভাত 

হতেই হান্ত মুখ ধুয়ে ষ্টেশনে এলেম ! যথাসময়েই গাড়ীতে উঠে বৈদ্যনাথ 
ছাঙিলাম। এখানে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কোত্তেই হাওড়ার গাড়ী এসে 

পৌহিল। সেই গাড়ীতে উঠে একেবারে গয়া রওনা হলেম | 

গয়া । 

বৈদানাথ হতে বাঁকিপূুর ১৭১০ আনা দিয়ে টিকিট নেওয়া হলো।, 

আমর! সন্ধীর;:সময় বাকিপুর পৌছিলাম। এখান, হতে : পাটন! গয়! ষ্টেট 
রেলওয়ের গাড়ী উপস্থিত ছিল। বাকিপুর হতে %* আনা দিয়ে পুনপুঞ্ন 

যাত্রা! কোল্লেম। রাত ৮টাব সময় আমরা পুন্পুনে পৌছিলেম। শুনে 
ছিলেম, এইখানে আগে পিগুদাঁন কোরে গয়া যাত্রা কোত্তে হয়। কাজেই 

এখানে এসে সে রাত্রি থাঁকলেম। পুন্পুন অতি জঘন্য স্থান। বাঁসা খুজে 

নিতে ত প্রাণাস্ত। সময় সময় যাত্রী আনতে দুই একজন লোক ষ্টেশনে আসে 
বটে, কিন্ত রাত্রে আর জনমানবের সংশ্রব দেখতে পাওয়া যায় না। ষ্টেশনে 
নেমে রাত্রে বড় বিপদেই পোঁড়লেম। কোথায় যাই, কোথায়: বাজ'র ঘাট, 

কোথায় বাসা পাঁওয়! যায়, কিছুই জানি না। ভেবে চিত্তে একটি রেলের 

বাবুকে জিজ্ঞানা কোল্লেম, “মহাশয় ! অনুগ্রহ কোরে যদি একটা কথা 

শুনেন, বড়ই বাধিত হই। আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথায় কিছু জানি 
না,” বাবুটি আমার কথায় বাধ দিয়ে-এক চোকে আজজ্ঞার চাউনীতে 
চেয়ে বোলেন, “কি তোমার আবশ্যক, বল না। অত ভূমিক শুনবার আমার 

11076 নাই ।” আমি একটু অপ্রস্তত হয়ে বোল্লেম, “আজ্ঞা না। তা 
বোলছি না । এখানে বাসা কোথায় পাওয়া যায়, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চি। 
বাবু আমার কথ! না শুনেই চোলে যেতে যেতে বোল্লেন, “দিকে দেখে 
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নেওগে যাও। আমি ত পাঁণডা নই ষে বাস! দেখিয়ে দিব”. বাবুর সাদর 
সম্ভাষণে আপ্যায়িত হয়ে ষ্টেশন থেকে বেরুলেম। অনেক খুঁজে পেতে শেখ 

. বাসা পেলেম। রাত্রি অনাহারেই কেটে গেল। সকালে উঠে স্নান কোরে 
একজন পুরোহিত নিয়ে গ্রামের প্রাস্তভাগে ঠাকুর দেখতে গেলেম। 

শারি শারি 'গোটাকত মন্দির। একটিতে রামসীতা, একটিতে একটি 

শিবলিঙ্গ, আর একটিতে একখানি পা আঁকা পাখর। পুরোহিত সেই 
পাথরের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাদের প্রণাম কোত্তে বোল্লেন। আমর। 

প্রণাম কোরে বোসলেম। পুরোহিত সমস্ত আয়োজন কোরে পিগওদ।ন 

করালেন। পুরোহিত বোলেন, “আসল গদাধরের পাদপদ্ম এই,_হরদয়াল 
মিশ্র নামক একজন ভক্তকে সন্তষ্ট কর্ধার জন্য গয়াধামে আর একখানি পা 

অর্পণ কোরেছিলেন। এইখানে দক্ষিণ পদ, আর গণায় বাম পদ ।* এই 
রকমে এখানকার তীর্থের অনেক মাহাস্ম্য বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কোল্লেন। 

শেষে পুরোহিত ঠাকুরকে বিদায় দিয়ে আমরা বাসায় এলেম | 

ক দিনের পরিশ্রম, অনাহা'র, কষ্টের এক শেষ, তাই সে দিন আর 

নেরুলেম মা। সকাল সকাল আহারাদি সেরে বিশ্রাম কোল্লেম। একটা 

কথ বোলতৈ তুলে গেছি। আমরা একজন হিন্দুস্থানীর বাড়ীতে আছি। 

হিন্দুস্থানী বড় ভদ্রলোক । আমাদের অতি যত্বে রেখেছিলেন, তার মত 

লোক মেল ভাঁর। 

সকালেই পুন্পুন থেকে ॥%* আন দিয়ে টিকিট কিনে. সকালেই গিগ্না 

রওন। হলেম।. পুন্পুন্ হতে গা পর্য্যন্ত পথের দৃশ্য বড় মনোহর ৷ চারিদিকে 
ছোট বড় পাহাড় সেই পাহাড়ের গাঁয়ে ষে সব নদ নদী নির্গত হয়েছে, তার 

শোভা আবার আরও হ্বন্দর। দূর হতে বোধ হয়, যেন পাহাড়টিকে স্থির 
রাখবার জন্যে কে ব্ূপাঁর শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে । এই সব দেখতে 
দেখতে আময়। গয্।। ষ্টেশনে এসে পৌছিলেম। বেলা তখন গ্রাঁয় ১২টা। 
ষ্টেশনের ১ মাইল পূর্বে গয়া সহর। ষ্টেশনেই গয্ালীরা/যাত্রী ধোত্ে আসে। 
আমর! তাঁদেরই একজনের. সঙ্গে প্দব্রজে তাঁর বাড়ীতে এলেম। লোকটি 
বেশ খাতির ষত্ন কোল্লে। একটা ছোট ' একতাল। ঘর আমাদের জন্যে 
নির্দি্ট কোরে দিলে । আহারাদির আয়োজন হলো, আহারাদি আর বিশ্রাম 
কোত্তেই সে দিন কেটে গেল। 
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পরদিন গয়ালীর সঙ্গে সকলেই বেরুলেম। সহরের পূর্বদিকে ফন্তুনদী। 

নদী সমান্য প্রশস্ত নয়, কিন্ত জল বড় গভীর নয়। ছুই ধারে ছুটি ক্ষীণ 

ধারা মাত্র প্রবাহিত হচ্চে। জল অতি পরিষ্কার। সেই কাচের মত. 
পরিষ্কার জলের মধ্যে ছোট ছোট মাছের গতিবিধি অতি সুন্দর দেখ! 
যায়। আমরা যথা নিয়মে মন্ত্র পাঠ (১) কোরে গ্গান কোলেম। আবার 
একবার মন্ত্র পাঠ কোয়ে পুনরায় ডুব দেওয়! হলো। (২ )পুনরায় আর 

একটি মন্ত্র (৩) পাঠ করে ডুব দেওয়া হলে! । তৎপরে গোত্র ও নামাদি 

কোলে শ্রা্ধশাস্তি সম্পন্ন কোল্লেম । | 
ফান্তর পুর্বকূলে পাহাড়ের কাছে অনেকগুলি দেবালয় আছে, সীত। 

দেবী তার মধ্যে প্রধান। রাঁজা দশরথ হাত বাড়িয়ে এই খানেই পিও 

গ্রহণ কোরেছিলেন। এই জন্য সকলেই এখানে পুজ! না দিয়া থাঁকিতে 

পারে না। আমরা যথাসামর্থ পুজা দিয়ে সেদিন বাসায় ফিরে এলেম। এই 

যদ আদ্যাভাদি সবি বিজুলোকাধাপ্তরে আনন তুক্ি মুক্তি রাতে 

ফন্ততীর্ঘে স্নানমহং করিষে]। 
(২) ও" নমো! দেবদেবায় শিতিকঠয় দৃত্ডিনো 

রুদ্বায় চাঁপহস্তায় চক্রিণে বেধসে নম: ॥ 

মরশ্থতী চ সাবিত্রী বেদম।ত। গরিয়দী। 

সন্নিধানী ভবন্বত্জ তীর্থপাঁপ প্রণাশিনি ॥ 

ও' সাগরশ্বন নির্ধে!ষ দণ্ড হস্তা হৃরাস্তক। 

জগত অষ্টর্জগদর্দি্নমান্ি তাং সুরেশ্বর ॥ 

তীক্ষ দ্র মহাকার কাল্লান্ত দহনোপম। 

ৃ ভৈরবায় নমস্তভয মনুজ্ঞং দাতু মহসি ॥ 

(৩) * ওঁ ফন্তুতীর্ঘে বিফুজলে করোধি স্নান মাদৃতং। 

পিতৃণাং বিছ্ুলোকাঁয তুক্তি মুক্তি প্রসিদ্ধয়ে।॥ 

পিঞ্দানের পর পিতা হ্ঃ পিতা ধর্পা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ফোরে প্রণাম 

কোল্লেম। শেষে 
ও" পিত। পিতা্হশ্চৈব তখৈব প্রপিতামহ। 

তৃপ্তি মাযাস্তপিণডেন ময় দত্তেন ভূতলে। 

মাতীমহস্তৎ পিতা চ পিতা তস্যাপি তৃপা তু। 

ইত্যাদি পাঠ কোরে সপ্ুকুলের গিশুদাঁন শেষে কোল্লেম। ক্রমে ক্রমে যোঁড়শ পিগুদান ও 

স্বীযোড়শীও করা হলো । 
১০১১১১১১ 
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ফান্ততীরে শ্রান্ধশাস্তি সমাধা কোত্তেই সে দিন বেলা প্রায় ১১টা বেজে 
গেল। কাজেই আর কোথাও সে দিন যাওয়া হলো না। দেশে যাবার 
তমন তাড়াও ত ছিল না। তীর্ঘভ্রমণের সঙ্গে পশ্চিম দেশে কিছু বেশী 

দিন থাকারও ইচ্ছা ছিল, তাই সে দিন ফিরে বাসায় এলেম। 
পরদিন প্রাতে বিষুদর্শনে যাত্রা কোল্লেম। যে গদাধরের পাদপন্ের 

জন্ত গয়ার মাহাস্্া, সেইটি দেখাই মকলের আগে উচিত। তাই পরদিন 
সকালেই ন্নান করে গয়ালীঠাকুরের সঙ্গে যাঁত্! কোল্লেম। গদাধরের মন্দি- 

্ বড় স্বন্দর। সমস্তই পাথরের গীঁথনী। চুড়ায় নানাবর্ণের নিসান। 

মন্দিরের সামনে বেশ বড় টাদনী। শত শত ভক্ত সেই টাদনীতে বোসে 
জগ কোচ্চে। মন্দিরের চারিদিকে চকবন্দী। সেই সব ছোট ছোট ঘরে 

অনেক দেবদেবী। এক একজন ধরাঁচুড়াপরা পুজরী সেই. সব দেবদেবী 
আগুলে বোদে আছে। বিষুট মন্দিরে অনেক লোক। শুন্লেম সময় 

_জময় এত ভীড় হয় 'বে, একদিনে সকলের শ্রাদ্ধশান্তি কর্বার সুবিধা হয় : 
না। মন্দিরের টাদ্নীতে বোসে গয়ালী ঠাকুরের চৌকবুজে ছত্রিশজাতির 

দান গ্রহণ কোচ্ছেন। 

আমর! তাছ়াতাঁড়ি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কোরে বিষণ পাদপদ্স দর্শন 
কোল্লেম। চাঁর দিক রূপা মোড়া এক থাতের মধ্যে গদাধরের পদচিহ্ 

রয়েছে, এ চিহ্ন ভাল কোরে দেখলে বুঝতে পার! যায় যে, সেই পাদপন্প কোন 

নিপুণ শিল্পির খোঁদা (৪ )পাদপদ্ম এমন ভাবে খোদা ফে, সহজে তা! মান্ু- 

ষের খোদাই বোলে বুঝতে কষ্ট হয়। আমর! গয্লালী ঠাকুরের অনুমতি 
মতে সেই পাদপন্সে পিগদান কোল্লেম। এখানে ভিখারীর তেমন পীড়া- 

গীড়ি নাই কিন্ত নিতান্ত সহজে বেরিয়ে আসবারও উপায়, নাই। আমরা 

শক্তি অনুসারে ভিক্ষুকদের বিদায় কোরে বাসার এলেম। বাসার আদতে 

“বেলা ১ট! বেজে গেল। অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছিল।. পাড়ে ঠাকুরের- রান্না 

আতপ চাউলের অন্ন খেয়ে আরও কষ্ট বাড়লো । করি “কি, উপায় নাই। 
তাই একরকম কোরে নাকে মুখে গুজে সেদিন কাটাবেম। | 

(৪) কিস্তভাই সন্তাকথা কহিতেডরাই। 

' মানুষে খুদেছে চিহ্ন সন্দ তাঁতে নাই || উর্ধদর্পণ। 
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আমাদের বাসার প্রায় পাচ মাইল দুরে প্রেতপর্বত। পরদিন হ্ানাদি 
সেরে, ঘোড়ার গাড়িতে প্রেতপর্বতে গেলেম। পিতৃপুরুষের সম্ভবতঃ প্রেতত্ 
নাশ কর্ধার জন্ত এই শীলার পিগুদান কোত্তে হয়। আমরা পাহাড়ের 

অতি নিকট পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি হতে নামলেম। পাহাড়ের নীচে ঈশান 
কোণে ব্রন্বকুণ্ড নামক ছোট একটা পুকুর আছে। গয়ালীর আদেশে 
আবার সেখানে স্নান ও তর্পণ করা হলো । তাঁরপর সেই কুণ্ড হতে 
শ্রাদ্ধের জন্ত জল নিয়ে আমরা উপরে উঠলেম। পাহাড়ে উঠিতে বড় কষ্ট 

হলে1। সুখের বিষয়, পাহাড়ে উঠবার বেশ সিঁড়ি আছে। উপরে একটা 
ছোট মন্দিরের মধ্যে একখানি রূপার পাঁত মোড শীলা আছে। দেই 
শীলার নামই প্রেতশীলা। সেইখানে যথানিয়মে শ্রাদ্ধ কর হলো। মুষ্টি 
পরিমাণে তিল, ঘ্বত, দধি, মধু আর ছাতু দিয়ে পিগু প্রস্তত কোরে সেই 
প্রেত শীলায় নিক্ষেপ করা হলো । এখানেও ষোড়শ পি ও স্ত্রীষোড়শী 

করা হলো । পিগুদানকাঁলে পিতৃপুরুষের যথাম্মরণ নাম উচ্চারণ কোরে, 

পিওদান ও তাদের মুক্তির প্রার্থনা করা হলে। (৫) তারপর যথাশক্তি 

দানাদি কোরে, আমরা পাহাঁড় হতে নেমে এলেম। ১ 
: প্রেতনীল৷ পর্বত এই পাহাড়ের সংলগ্ন। কিন্তু উপর দিয়ে যাওয়া 

যায় না। তাই আমরা নেমে আবার আর এক সিঁড়ি দিয়ে প্রেতশীলায় 
উঠলেম। প্রেতশীলা প্রেতপর্বতের মত উচ্চ নর! এখানে উঠে আবার 

শ্রাদ্ধ শান্তি হলো। অধিকের মধ্যে একটা নৃতন ভীড় ভাঙলেই হলো! । 
গয়ালী ঠাকুর বোল্লেন, “এই ভাঁড়টী ভাঙলেই যদি কেউ পিতৃপুরুষের 

ভূত থাকে, তবে সে অক্ষয় স্বর্গলাভ কোর্কে |” কথাটা শুনে হান্ত সম্বরণ 

করা কঠিন হলো। মনে বেশ জানি, প্রেতশীলা আর গদাধরের পাদগদ্সে 
পিগুদান কোল্পেই ফল লাভের কোন অন্তরায় ঘটে না। কেবল দেখবার 

জন্যই গয়ালী ঠাকুরের সকল বুজরুকী বুঝেও যেন বুঝচি না। 
প্রেতশীলার নীচে ছোট ছোট ছটি-পুকুর। অতি অপরিষফ্ণার জল। 

পচাপাতার ছুর্গদ্ধে নিকটে যায়,কার সাধ্য? কিন্তু করিকি। গয়াণী প্রভু 

(৫) ও ষে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্তুস্তে পিতরে। মম । 

. তে সর্ষে তৃপ্তি মায়ান্ত শক্ত,ভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ 
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সেই হুদ ছুটার একটীকে প্রভাসহ্দ আর একটীফে রামতীর্ঘ নামে ব্যাখা। 
কোল্পেন। মহাভারতের কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়ে-_বিদ্যার দৌড় দেখিয়ে 
আরও বোল্লেন,, “এই হ্রদের তীরে রাম পিতার শ্রাদ্ধ করেন, আর এই 
প্রভাসতীরে কৃষ্ণ যজ্ঞ করেন।” গয়ালী ঠাকুরের কথা কতদূর বিশ্বাম 

কোল্লেম, তা আমিই জানি। প্রকান্তে কোন কথ! না৷ বোলে, সেখানকার 

কার্ধ্য সমাধা! কোল্লেম। গয়ালী ঠাকুর সেই পচ! হদে ডুব দেওয়াবার 
জন্যে অনেক জিদ কোল্লেন, আমরা কেবল সেই কথাটা! রক্ষা কোত্তে 
পাল্লেম না। বাঙ্গালীর ফুইনাইনের ধাতু বিগড়ে যেতে বড় বেশী সময় 

লাগে না। কেবল রাঁমতীর্থ তীরে মন্ত্র পাঠ ৫৬) কোরে মাথায় একটু 

জলের ছিটা দিলেম মাত্র। তারপর রামচন্দ্রকে উদ্দেশে নমস্কার 5৭) 
কোরে এবং প্রেতলোকের ও প্রভাসেশ্বরকে মনস্কার কোরে (৮) সেদিনকার 

মত বাসায় এলেম । 

গয়ার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ব্রহ্মযোনী পর্বত । পরদিন আমরা ব্রহ্গ- 

যোনী পর্বত দেখতে গেলেম। এই পর্বতে উঠবার বেশ সিঁড়ি আছে, কিন্ত 
ততগুলি ..র্িড়ি ভেঙে উপরে উঠা বড়ই ক্টকর। নামবার সিঁড়ির 
খ্যা গণে ছিলেম, ৪৪০টী। আমর! ৩।৪ বার মাঝে মাঝে বোসে তারপর 

পর্বতের উপরে উঠলেম। পাহাড়ের উপরে ব্রহ্মযোনী নামে একখানি 
পাথর আছে। এই পাথরের নীচে এমন একটী বাঁকা গর্ভ আছে ষে, 

একজন লোক তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে গলে যেতে পারে। প্রবাদ 

আছে যে, একবার এই ব্রন্যোনী দিয়ে গোলতে পাল্লে, আর তার পুনর্জন্ম 
হয় না। পুনর্জন্ম হোক আর নাই হোক, সে পাথরের মধ্যে দিয়ে গলা! 

আমাদের সাঁহসে কুলাল না। পুনর্জন্ম না হবার আশায় পাথর চাঁপা পোড়ে 

কি এ জন্মটাও নষ্ট করো! ? 

(৬) ও জদ্মাস্তরশতং সাগ্রং যন্ঘয়! ছুক্কৃতং কৃতং। 

তথ সর্ব ঘিলয়ং ধাতু রাম তীর্থাভিযেচনাৎ ॥ 
(৭) ও রাম রাম মহাবাহে! দেষনাম ভয়ঙ্কর | 

ত্বাং নমাম্যত্র দেষেশ মম নশাতু পাতকং॥ 

(৮) ও" আপন্তমঙ্গি দেবেশ স্্যোতিষাম্পতিরেবচ। 
পাপং নাশক মে দেব মনোবাক্ কাঁরকর্দজং ॥ 

্ ৰ ৪৪০০ 
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ব্রহ্ষযোনীর নিকটেই ধর্মারণ্য। আমরা ধর্ারপ্যে প্রবেশ কোরে 
মাতঙ্গবাপীতে আচমন মঞ্ত্র পাঠ কোল্লেম। তার পর মাতঙগেশ্বর নামক 

শিব লিঙ্গের পুজা দিয়ে কৃতাঞ্জলী পুটে মন্ত্র উচ্চারণ কোরে প্রণাম 
কোল্লেম। (৯) মাতঙ্গবাপীর উত্তরে ব্রহ্মকুপ। তারপর আমরা সেখানে 
গেলেম। সেখানে শ্নান তর্পণের বিধি ছিল, কিন্তু পিতৃকুল উদ্ধারের 

চেষ্টায় নিজে শুদ্ধ উদ্ধীর হবার সম্ভাবনা! জেনে, প্রত্যেক পচা পুকুরে স্নান 

করাটা রহিত কোরে দিলেম। কেবল আচমন আর মাথায় জলের ছিটা, 'এই 

ব্যবস্থা কোললেম.। সেখানে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা হলো । | 

এস্থলে একটী কথা বোলে রাখি, সাধারণ তীর্থযাত্রীরা সকলেই যে এই 
শ্থানে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করেন, তা নয়। প্রধান স্থানের কাধ্য গুণি শেষ 

কোল্লেই তীর্থফল লাভ হলে! । আমরা কেবল কৌতুহলের বশবর্তী হয়েই 
যেখানে একটু মাত্র দেবত্বের গন্ধ আছে, সেখানেও গেছি, এবং যথাবিধ 

কারা সমাধা কোরেছি। 

বরহ্ধকুপের অত্দূুরে আর একটা পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম ব্রহ্মদরসী। 
প্রবাদ, এই সরদীতে ব্রহ্মা একদিন স্নান করে স্বীয় অকথ্য পাপ হতে পরিত্রাণ 
পেয়েছিলেন। এর তীরেই আবার ব্রহ্মবুপ। ব্রহ্মঘুপ কেবল প্রদক্ষিণ কোলে 

দশাশ্বঞ্মধ ফল লাভ। আমরা সাতবার প্রদক্ষিন কোল্পেম। সেদিন এই 

পধ্যস্ত। | 
পরদিন আমর অক্ষপ্ন বট দেখতে গেলেম। অক্ষয় বট একটা পুরাতন 

শাখাপত্রহীন বট গাছ। সেই গাছের অদূরে একটা পুকুর, নাম রুল্িণী 
তীর্ঘ। জল অতি সামান্য । শুন্লেম, আগে এ পুকুরের জল আরও 

খারাপ ছিল। একজন বড়দরের. জমীদার পুকুরের পকন্বোদ্ধার কোরে 

দিয়েছেন, তবুও জল বড় বেশী হয় নাই। (১) আমর দেই জলে 
আচমন কোরে তর্পথ কোরলেম। পুকুরের অধিকারী কড়ায় গণ্ডায় 
হিরা টির ররর বরা নিতিকক 

(৯) ও' প্রমাণং দেখা: সন্ত লোকপালশ্চ সাক্ষিণঃ। 

মন়্াগতা মতঙ্গেস্মিন পিতৃণাং নি্কৃতিঃ কৃত1॥ 
(১) সেটা রুত্মিণী তীর্থ ২ 

[উঠে পিত্ু মুখে জল দিলে। 
ারাররারারহারারারারারররারারারারারহারাররাররহতারারারারারারারাতারারররারারররররারররররারাা 

| 
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আপন পাওনা! গণ্ডা বুঝে নিলেন। আমন! তর্পণ সেরে মাটীর ঘটে 

জল নিয়ে অক্ষয়বটের ছায়ার এলেম। এখানেও শ্রাদ্ধশান্তি কোত্তে হলে! । 
পরে অন্ময়বটকে পুজা ও নমস্কার করলেম। (১১) তারপর পিভৃগণের অন্ময় 

ত্বর্গ কামনায় অক্ষয়বটের নিকটে প্রাথনা করা হলো.। (১২) পরে কল্পনায় 
গদাধরকে অক্ষ়বটে লমানীত কোরে পূজা আর প্রার্থনা কোল্লেম। (১৩) 
তার পর গয়ালী ভোজন করান হলে'। এখানে ভিক্ষুকের বড় 
উপদ্রব। চাঠিদিক হতে গয়ালী ঠাকুরের দল ফুলের মালায় হাত 
বেধে হাত পাতলেম। চোঁকের সামনে শতাবধি হাত দেখে প্রাণ ত 

উড়ে গেল। এগুলি হাতের উপরে এক একটা চেপুয়া দিয়ে, তাড়াতাড়ি 
প্রস্থান কোল্লেম। পরসা'র গন্ধে গাড়ীর পেছুনে পঙ্গপালের মত ভিক্ষুক 

আর বাঁজানদারেরা বাজাতে বাজাতে ছুটলো। আমাদের দেশে হলে, 

আমাদের সকলকে খিয়ের বর বলে মনে করতো। আমর! তাড়াতাড়ি 
গাড়ি ইাকিয়ে বাসায় এলেম। ভিক্ষুকের] নিরাশ হয়ে, সাধুভাবায় সাদর 

সম্ভাষণ কোত্তে কোন্তে প্রস্থান কোল্লে। পিতৃপুক্রষের উদ্ধার কোত্তে এসে 

হাতে হাতে, ফল পেলেম। করি কি, শ্রীহরি স্মরণে কাণে আহ্কুল দিক্সে 

বাসায় এলেম। ৃ 
তাঁর পরদিনে . সাবিত্রী তীর্থ দেখতে গেলেম। সাবিত্রীত একখানি 

শীলামাত্র। সেখানেও আগের মত শ্রাদ্ধ তর্পণ কোলেম। গয়ালীর মুলে 
শুন্লেম, গয়ার তীর্থ সংখ্যা করা সহজ নয়। এখানে প্রায় শতাধিক 
তীর্থ দেখবার আছে। কিন্তু সে সব শুন্তে যেমন, দেখে সে রকম তৃপ্বি- 

আচমন করিতে খানিক ক্ষেলেছিলাধ গিলে- 

মরি শেষে বমি করে। 
ভীর্থতর্পণ।, 

(১১) ও একার্ণবে বটম্যাগ্রে যঃ খেতে যোগনিদ্রয়। | 

বালরূপ ধরশ্ুশ্মৈ নমস্তে যোগ শায়িনে ॥ 

(১২) ও সংসারবুক্ শন্তরায় সর্ধধপাপক্ষয়ায় চ। 

অক্ষয়ায় বুহ্গদাতরে নমোহক্ষয় ঘটায় তে ॥ 

ও" কলো মহেখ্বর! লোক! যেন ণ্মাৎ গদাধরঃ। 

লিঙ্গরূপো ভব্তেঞ বন্দ শ্রীপ্রগিতামহং ॥ 
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লাভের উপায় নাই। কোন স্থানে এক যায়গায় দিন্দুর মাখা পাথর ঝডীর 

এক কোণে রেখে প্রকাণ্ড এক নাম দিয়ে পয়সা আদায়ের ফন্দি করেছে, 
কোনথানে একট! গাছের গোড়৷ ঘিরে রেখে সেখানেও এ রকম কাণ্ড 

বাধিয়ে পয়সা রোজগার কোচ্চে। তাই সে সবদেখা আর তত আবশ্যক 

মনে কোল্লেম না। 

_ যাত্রীদেরও সে সব দেখার কোন কাধ্যোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। তর্বে 
নাম গুলি শুনে রাখা আবশ্যক বিবেচনা! কোরে গয়ালীর কাছে একটা 

লম্বা চৌড়। ফর্দ কোরে নিলেম। যে গুলি শুন্তে ভাল। . (১৩) সে দিন 
বাসার এলেম। 

তার পর দিন রাঁমশীলার পাহাড় দেখতে গেলেম+ সহরের উত্তর- 

পুর্র্ব কোণে ফন্তর ধারেই রামশীল! পব্বত। পর্বতে উঠবার জন্য আগে 

তেমন ভাল পথ ছিল না। শুন্লেম কয়েক বত্নর হলো, একজন ধনাঢ্য 

রাজা এই নুতন পাথরের সিড়ি কোরে দিক্েছেন। এ সিঁড়ি বেশ প্রশস্ত 

কিন্তু ৩৬০ সিডি ভেঙ্গে উপরে উঠা কি সহজ কথা? আমর! অনেক কষ্টে 

উপরে উঠজ্মে। এখানকার দেবতার মধ্যে রাম ও মহাদেব প্রধান ( 

সিডি ভাল, মন্দির ভাল, কিন্তু এখানে লোকের ভীড় কম। ছুই একটি 
পয়সাঁতেই সকলে সন্তুষ্ট । আমর! যথাঁবিধি পুজা সেরে নেমে এলেম । 

(১৩) গয়।লীঠাকুরের কাছে দেবতাদের ও দেবস্থানের যে একটা ফর্দ কোরেছিলেম, 

গাঠকের তৃপ্তির জন্য সে গুলি এখানে উল্লেখ কোল্লেম। যথা,_-গায়ত্রী, বৈভরণী, শিলা, 

লেলিহাঁণ, ভারতা শ্রম, মুণ্ডপৃষ্ঠ, আকাশ গঙ্গা, দেষনদী, ঘুতকুল্যা, মধুকুল্যা, গবালোল, কোটী 

তীর্থ, রুম্সিণীকুণ্ড, দশাশমেধ, হংসতীর্থ, মুগকু্ু, . তারকেশ্বর, গয়াকুপ, গৃধ বট, বশিষ্ঠতীর্থ, 

বশিষ্ঠেশ্বর, ধেনুকারণ্য, মাক গয়েশ্বর, কে।টিশ্বর, ঢণ্ডিক।, টত্ডীশ, গয়াগজ; গয়াদিতা, ভরতাশ্রম, 

রামেশ্বর, উদ্ন্তকুণ্ড, অগন্ত/পদ, গয়।কুমার, সোমকুণ্ড, কাঁকশীল।, বটেশ্বর, কপিলান্দী, কপিলেশবর 

মাহেশ্বরীকুণ্ড, মঙ্গলা, গৌরী, প্রেতকুট, শিবপুর, মুলক্ষেব্র, মোক্ষেশ্বর, গণেশ, মৃণেরবর, 

যারুতীর্থ, কোটাতীথ, আগ্রিধারা, স্থপুয্, ক্ষেত্রপাল, বলভদ্র, পুরুষোত্তম, মাধব, মহা লক্ষী, 

কপদী, বিনাঁয়ক, সোমনাথ, কার্তিকেয়, সৌভাগ্যকুণ্ড। এ ছাড়। আরও অনেক দেবত! আছে। 

অনেক গাছ, পুকুর, শীলার নাম অনাবশ্যক বোধে লিখ 'লেষন।। শবে এর মধ্যে প্রধান 

গুলিও বাদ গেল ন!। 
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ই১৬ শান্তি-কু্ 1 

আর এখানে থাকা শয়। এখানকার জলবায়ু বড় খারাপ, খাবারও 

বড় কষ্ট। বেশী দিন থাকলে পীড়! হবার সম্ভাবনা । তাই এ কদিনেক্, 

দেন পাওনা চুকিয়ে দিয়ে--গয়ালীকে ধিদায় কোরে-_তাদদের পাক! খাতায় 

আম লিখিয়ে দিয়ে কালই রওনা হব স্থির কোল্লেম। এখানকার যে কার্ধ্য, 

তা ত একরকম শষ হলো, তবে অনর্থক এমন অস্থাস্থ্যকত্ স্থানে থাকার 

আবশ্যক কি? | 
গিরি তে 

কাঁশীযাত্রা! | 
পরদিন আহীরাদি শেষ কোরে ১২টার সময় গয়া ষ্টেশনে এসে বাকী- 

পুর রওনা হলেম। এখানে অনেকক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করে। বাকীপুর 
হতে মোগলসয়াই পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ভাড় ১১০ আন! মার 
এখানে প্রায় একঘণ্টাকাল অপেক্ষা কোরে গাড়ী বদল কোরে মোগল 

সরাই যাত্র/ কোলেম। সমস্ত রাত্রির পর সকালে আমরা মোগলসরাই 
এলেম ।- সেখান হতে /১০ টিকিট কিনে গঙ্গার রাঁজধাট ষ্টেশনে এসে 

নাম্লেম?' গঙ্গার এপার থেকে কাশীর শোভা অতি মনোহর। বড 
বড় বাড়ী গঞঙ্গাতটে মাথা! উচু কোরে দীড়িয়ে আছে। পতিতোদ্ধারিণী 

গঙ্গা কাশীবাসীর পাঁপরাশি ধ্বংশ কর্বার জন্য অর্দ চক্রাকারে কাঁশীকে 

বেষ্টন কোরে " উত্তরাহিনী হোয়ে প্রবাহিত হোচ্ছেন। থরে থরে 

পাথরের বাড়ীর পর পাথরের বাঁগী এমন ভাবে সাজানো, যে দেখলে 
নয়নমন পরিতৃপ্ত হয়। পাথরের সিঁড়ির পর সিঁড়ি গঙ্গার জল থেকে 
ক্রমে ক্রমে উপরে উঠেছে 1? দেখতে বড়ই চমতকাঁর। প্রথম দর্শনে কাশীর 

দৃশ্য দুর হতে দেখলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। আমরা ষ্টেশন থেকে নেমে 
ঘোড়ার গাড়ীতে বাঙ্গালীটোলায় এলেম। বাঙ্গালী-যাত্রী সচরাচর 
দাক্গালীটোলাঁতেই বাসা করেন। আমারও বাঙ্গালীটোলায় বাসা! 

নিলেম। এখানে বাস! অতি সন্তা। দোতাল। বাটা-_তিনটা ঘর আমর! 

মাসিক ৪ টাকা মাত্র ভাড়ায় পেয়েছিলেম। আমাদের বাস দশাশ্বমেধ 

ঘাটের ঠিক উপরে । সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ্িগ্ধ বায়ু আমাদের শাস্তি দান 
গারারারারারাারারারারারারারারাররারারারইরাররারাারারারারারারারারারারারারারারনরাররাররানাররররারারারারারাররারারারাররারাররািরারারারররািরারররারাটরররররররররররচরাইররররাারররারাররাররস্ড

ি 
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কত্তো? এমন পবিত্র স্থান আর নাই। তবে তীর্মস্থানের ষে একট! 
অপবাদ আছে, সে অপবাদ দূর কর্ধার উপায় নাই। তবে একথা অবশ্ঠ 

্বীকার্ধ্য যে, যে নিজে মন্দ, কেবল কাশী কেন, জগতের সব জায়গাতেই 

সে পাপের আ্োত দেখতে পায়। আমরা তীথযাত্রী, আমাদের প্লে সক 
পাপের সমালোচনে প্রয়োজন কি ? 

আমরা সে দিন আর কোথাও বেরুলেম না। ক দিনের পরিশ্রম, তার 
উপর আবার গয়ায় আহারাদিরও কষ্ট হয়েছিল, এখানে এসে যেন 'একটু; 
শান্তি পেলেম। পাঠক আমাদের পেটুকই বলুন আর যাই বলুন, খাদ্যহ্থখ 
এখানে বেশ। আজ অনেক দিনের পর ভাল কোরে আহারাদি পেকে 

সন্ধ্যার সময় গঙ্গাদর্শন ও সন্ধ্যকালে গঙ্গার শোভা দেখে বাসায় ফিরো 

এলেম। সন্ধ্যার পরই ক্ষুধা অনুসারে জলযোগ কোরে..নিদ্রাযম অভিভূত- 
হলেম। রাত কোথ। দিয়ে কেটে গেল, বোল্তে পাল্লেম না । সন্ধ্যার 

পরেই গঙ্গাপুত্র, ভাট প্রত্ৃতির সঙ্গে তীর্ের কর্তবাতা গুনে রেখেছি ॥ 

তাদের সকালে আন্তে বোলে দিয়েছি। আর কোন গোলমাল নাই । 
তাই রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা গেলেম। 

সকালে পাও নিদ্রাভঙ্গ করালে। আমরা প্রত্যুষেই হাত মুখ ধুয়ে 
তাড়াতাড়ি পাগ্ডার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। বেলা তখন ৬টা. সর্ব প্রথমে 
আমর! মণিকর্ণিকার ঘাটে গেলেম। গঙ্গা! হোঁতে প্রায় ১৭* শত হাত 

দূরে একটি ক্ষুদ্র পুষ্ধরিণী পাকে পোরা,_-এক কোণে অতি সমান্য জল 
তাও আবার ফুল বিল্লপত্র পচে এমন ছূর্গন্ধ ছেড়েছে যে, কাছেযাম্ব কার 

সাধ্য? হিন্দুর অচল! ভক্তি! চারদিক বাধান, উপরে চন্ত্রাতপ, প্রাক 

কুড়িটি সিড়ি ভেঙে আমরা মণিকর্ণিকায় নামলেম নারিকেল, সোপারপাঁ 
ফুল বিল্লপত্র হাতে কোরে,-_-আমরা শারি শারি সোপানের উপর বোস- 
লেম। সেই জলেই আঁচফন হলো, মন্ত্র (২) পোঁড়ে সেই রজত কাঞ্চণ খঙ্গাপুক্র 

১ মণিকর্ণিকার ধ্যান, 
ও" চতুরূজা বিশালক্ষীক্ষহস্তানু বিলোচন। 
পশ্চিমাভিমুখী নিত)ং গ্রবদ্ধকর সংপুটা ॥ 

ইন্দীবরববতীমালাং দধতী দক্ষিণে করে। 

যরোদাতকরে সবো.মাতুলিঙ্গ ফলং শুভ ॥ 
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ও যাত্রাওপাদের দিতে প্রকৃত নির্মলসলিলা ' শঙ্গাকম অবগাহন কোর্লপেম। 
দেহ গাঙল--মন পবিত্র হলো। তার পরেই বেণীমীধব দর্শন ০কোরলেম। 

এমন উচ্চস্থান আর দ্বিতীয় ছে কি নাজানি না। বেণীমাঁধৰ যেন স্বর্গে 

আপন মন্দির তৈয়ারী কোরে বোদে আছেন। তিন শ সিড়ি ভাঁঙতে 
আমরা তিনবার বৌসলেম। অনেক কষ্টে মন্দিরে উঠে আমরা শ্রীমূর্তি 

দর্শন কোল্লেম। সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূরে গেল। এমন মনোহর মুর্তি 
দর্শনে প্রকৃতই ভক্তি রসে হৃদয় আপ্রত হয়। রাধাশ্তাম মুর্তি পবিত্র 
পবিত্রতার আধার । বেণীমাঁধব দর্শন কোরে তার ধ্বজায় উঠলেম। এ ধ্বজা 

এত উচ্চ বে, নিয়ে চতুঃক্রোশী কাঁশীখানি যেন একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বোলে 
বেধ হয়। লোঁক জন যেন ছোট ছোট পাখী কি বামন বোলে [ববেচনা 

হয়। নীচের দিকে চাইলে প্র।ণ উড়ে যায়। 

তারপর কাঁশীর জীবন্ত বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলাম । নরকের মধ্যে স্বর্গের 

স্বগীয় মুর্তি আবিভ্ভাব। জীর্ণ গৃহ--উঠানে গোময় জলের ঢেউ খেলচে, 
দুর্গন্ধে নিকটে যায় কার সাধা? সেই গোবর চোনার সাগরে একটি 

বিরাট শিবলঙ্গ ভাসছেন। উঠানের উত্তর পার্থে একখানি পকুষ্ণ গৃহ” বা 

আঁধার ঘর। ঘরখাঁনি এমন অন্ধকার যে, তাতে দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্ট৷ প্রদীপ 
জোলছে ! খবেত্ পশ্চিমের দিকে আট হাত পারমর একটুখানি স্থান ঘেরা, 
তারই মধ্যে দ্বিগন্বর ব্রৈললস্বামী আগীন রয়েছেন। মুখে কথ! নাই, দৃষ্টির 
কোন লক্ষ্য নাই, ভঙ্গির কোন ভাব নাই, ব্যাবহারের কোন অথ নাই, 

নিষ্কাম নিষ্কলক্কঘুর্তি উপবিষ্ট আছেন। আমর! ভক্তিভাবে প্রণত হলেম (৩) 
সিল 

পা পপ ০০৭ পপ পপ আপা পপ পা ৮ পপ পপ পপ ৩ 

কুমারী রূপিণী নিত)ং দ্বাদশ বাঁধিকী।, 

শুদ্ধ স্ষটাককা।স্তিশ্চ সুনীলন্গিস্বমুদ্দজ| | 
জিত প্রবালমািক্য রমনীফ্লরদচ্ছদ। ৷ 
প্রতু গ্রকেতকীপুষ্প লরদ্ার্মিলমন্তকা । 

সববাঙ্গ মুক্রাভরণ! চত্্রকান্তং শুকাবৃতা। 

পুণ্তরীকময়ীং মালীং স শ্রীকাং বিভ্রতী হাদি। 

ধ্যাতযাহস্তেন রূপেন মুঘুক্ষুতি রহনিশং। 

নিব্বণণ লক্ষ্মী ভবণং স্্ীমর্তী মণিকর্ণিক। | 
(৩) আল্পদিন হলে।, মহাতয্ম। তৈলঙ্গন্থামী সমাধী প্রাপ্ত হয়েছেন । 

2রারারারাররারাররারাররারারারিরারারাহারারা্োরারোর ররর মারার এারররারাহরাাওরারারাউনাারারাির চা ারারারাররারাররাহরারাররারারারউারাররর 
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ত্রৈলঙ্গ স্বামীর বাড়ী হতে কাঁলভৈরবের বাড়ী এলেম। কালউতৈরবের 
প্রকৃত মুর্তি বুঝ তে পাল্লেম না। মুর্তির কতক সোণা আর 'কতক ফুল 
বিল্লপত্র দিয়ে ঢাকা । আমরা যেতেই পাগাজী মাথার উপর একটু ভশ্ম 
ছিটিয়ে দিয়ে হাতে একগাছ! কাল সুতা বেঁধে দিলেন। উদ্দেগ্ত জিজ্ঞাস! 
কোরে জান্লেম, কাঁলভৈব ' কাঁশীর দ্বারপাঁল। ভক্ম দিয়ে চিহ্ন কোরে 

দিলেন যে, ছারপাল আমাদের ঘ্বার*ছেছ়ে দিলেন, আর কাল স্থুতার উদ্দেশ্য 

আর কখন -তকোন রোগ বালাই হবে না। আমরা -এই অদ্ভুত .পেটেণ্ট 
ওষধের নাম শুনে হান্ত সম্বরণ কোত্তে পালেম না। যথাশক্তি দক্ষিণা ও 

প্রণামী দিয়ে বেরুতেই একজন লোক তাড়াতাড়ি এসে গাছ মযুবের 

পাঁখার ঝাঁটা দিয়ে দমাদম্ ঘা কতক বসিয়ে দিলে। ডেকে বোল্লে স্বাবু 
আপনার আপদ. বাঁলাই সব ঝাঁটার আগায় বার কোল্পেম, বিদায় করুন।” 
ঝট দিয়ে “বিৰ ঝাড়ার” কথা চলিত কথায় দেশের মেয়েদের মুখে গুনতে 
পাই, আর আজ ঝাঁটা মেরে রোগবালাই ঝাঁড়া দেখলেম। ঝাঁটা খেয়ে 
যথাসাধ্য পণ দিয়ে ঝাট।ধারীকে বিদায় কোল্লেম। 

আসতে আসতে রাধাশ্তাম, গঙ্গা, পার্বতী, রামসীতা, পাঁতাঙ্লেশ্বর 
দেখলেন. পাতালেধর পাতালের মধ্যে আছেন। প্রায় বিশ ত্রিশ হাত. 

নীচে এক ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড শীলামুর্তি বিরাজ কোচ্চেন। সিড়ি অতি 

জীর্ণ। কাজেই প্রাণের ভয়ে আর নেমে দেখ হ'ল না। উপর হতে দেখে 
নীচে প্রণামী দিলেম। পাতালেশ্বরের পাণ্ডা দেই পাতালেই বোসেছিলেন, 

উপর হতে পয়সা! পৌঁড়তে দেখে বেরিয়ে এসে পয়সাগুলি সংগ্রহ কোল্লেন। 

পাতালেশ্বর দেখে নৃসিংহ দেখলেম। প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কোরে আমরা 
কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরকে দেখতে চোল্লেম। : 

প্রথমে জ্ঞানবাগী দেখলেম। দেখলেম, একটী টাদনীর মধ্যে বড় 
গোচের একটি ইদারাঁ। ইদারাঁর উপরে এক শিক দিয়ে মোড়া । *তাঁর উপর 

আবার কাঁপড় দেওয়া । লোকে ফুলজল সেই কাপড়ের উপর ঢেলে দিচ্চে। 
জলটা নীচে পৌঁড়চে,. ফুলগুণি কাপহেঁড় থাকচে। বেশী ফুল জল 

পোঁড়লে জল শীঘ্র শীঘ্র পোচে উঠে বোলে উপরে কাপড় দেওয়া হয়েছে। 
চাদনীর পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড লাল রংয়ের পাথরের ষাঁড়। উচ্চ আট 
হাত আর লম্বা প্রায় ১২ হাতের কম নয়। ষাঁড় দোসে আছে। চাদনীর 
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২১৪ শাস্তি-কুগ্ত। 

উত্তরদিকে এক প্রকাও মন্দির। জ্ঞানবাপী বিশ্বেশ্বরকু$ আর এ 
মন্দিরের আগে বিশ্বেশ্বর বিরাজ কোচ্ছেন। ছুর্দাস্ত কালাপাহাড় হিন্দু দেব- 

দেবীর শনি হয়ে খন ভারতের দেবতাকুল নির্শল করে, সেই সময় বিখেন্বর 
অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে, প্রাণের দায়ে জ্ঞানবাপীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। 

মন্দিরের সে দিকটা এখনো! খানিক ভাঙা আছে। | 

জ্ঞানবাপীর পাশে উচ্চ মঞ্চের উপরে বোসে জ্ঞানবাপীর অধিকারী জল 
বিক্রয় কোচ্চেন। বড় বড় ঘড়াপুর্ণ জল আর তাতে ছোট একটী পালা 

ফেলা আছে। যাত্রীর এক্ক একটী পয়সা দিয়ে, সেই জল কিনে আচমন 
কোচ্চে। আমরাও কিনলেম, আচমন 'কোল্লেম, কিন্তু সত্য কথা বোঁলতে 

কি, আচমন কোরে ভক্তির উদ্দক্ম না হয়ে বমীর উদয় হলো! । তাড়াতাড়ি 
সে স্থান পরিত্যাগ কোরে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে এলেম। 

বিশ্বে্রের মন্দির নিম্নে অনেক স্থানে অনেক তর্ক, বিতর্ক, অনেক প্রবাদ 

প্রসঙ্গ শুনেছি, আঁজ- চাক্ষুলম দেখে, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভগ্ন কোল্লেম। 

মন্দিরটা তেমন বড় নয়। ঠাদনী মন্দিরের সঙ্গেই জোড়া । মন্দিরের এক 

পাশের দিকে এক রূপামোড়া কুগ্ডের মধ্যে ফুলজপের সাগরে হাবুডুবু 
খেয়ে, লিঙ্গরূপী ভগবান বিশ্বেশ্বর বিরাজ কোচ্চেন। আমরা স্পর্শ কোরে 
মনের আনন্দে পুজা কোল্লেম। মন্ত্র যা জানি, তাই বোলেই পুজ। 
কোল্পেম। বড় তৃপ্তি বোধ হলো । প্রাণের মধ্যে যেন শাস্তি পেলেম। 

আমর! মায়ার নাগপাশে বদ্ধ জীব, তবুও যেন মনে হলে! এ স্থখের কাছে 

সারের সখ নগণ্য । এই খানেই দিবারাত্রি বোঁসে পুজা করি । 
বেরিয়ে এসে মন্দিরের বাহ্দৃশ্ত দেখলেম। মন্দিরের তিন রং। নীচে 

কাল রংয়ের পাথরে গাঁথা, তার উপর খানিকটা পাথর, আর অর্ধাংশ 

পাঁক। সোণাঁর পাতে মোড়া। কতকালের মন্দির, কতকালের সোণার 
পাত মোড়া, কত ঝড় বৃষ্টি তার উপর দিয়ে চোলে গেছে, কিন্ত সোণার রং 

একটুও নষ্ট হয় নাই, কি কোথাও একটু অপরিষার হয় নাই যতদিন 
যাচ্চে, সোণার রং ততই যেন উজ্র্ল হচ্চে। শুনলেম, মহারাজ রণজিৎ 

দিংহের এ কীর্তি। রণজিতের দেবভক্তির এ দৃষ্টাস্ত -চুড়াস্ত। ছুঃখের বিষয় 
তার অকাল নিধনে মন্দিরের অপরার্ধ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই আছে। মনে 
কোল্লেম, বঙ্গের ধনপর্তিগণ যদি তিল তিল পরিমাণে এই কীর্তির সঙ্গে যোগ 
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শাস্তি-কুগ্জী। | ২১৫ 

দেন, তা হলে এ অপগ্িসমাণ্ড মন্দির সমাগত হতে কতদিন লাগে? কিন্তু সে 

দেবতক্তি এখন কি আর আছে ? 

শুনেছিলেম, কাশীতে ষাঁড়ের ঘড় উপদ্রব । (১) এখন চোঁকে দেখে 

বিশ্বাস হলো। বিশ্বেশ্বরের বড় বড় মোটা মোট! ষাঁড় সেইগুলি সে ভিঠের মধ্যে 

দলে দলে বিচরণ কোচ্চে। ফুল বিববপত্র চোক বুছে চর্বণ কোচ্চে। বাগে 
পেলে বিক্রম দেখাতে ক্রটী কোচ্চে না । 

আমরা! বিশ্বেশ্বর মন্দির হতে অন্নপূর্ণার বাড়ী গেলেম। সেখানেও 

লোকের ভিড়। প্রকাঁও মন্দির--অনেকটা ঘরের মত। সাম্নে চাদনী। 
প্রবেশ দ্বারে দ্বেখলেম, চক্ষুহীন, নাসাহীন, বীকাঁমুখো এক অতি বুড়ে। 

যাঁড় দরজায় দাঁড়িয়ে দ্ারপালের কাঁজ কোচ্চে। যে যাত্রী খাবার দিছে, 

ষগুরাজ তাকেই ঢুকতে দিচ্চে, আর যে তা না দিচ্চে, তাকে তর্জন 

ছাঞ্জীন কোরে তাড়িয়ে দিচ্চে। আমরা ব্যাপার দেখে যথাসাধ্য কর 

দিয়ে, দ্বারীর হাতে অব্যাহতি পেলেম। টাদনীতে বড় বড় ঘণ্টা বীধা। 
আমরা ঘণ্টা নেড়ে জগতজননীকে আমাদের আগমন সংবাদ দিলেম। 
তারপর মন্দিরে প্রবেশ কোরে, স্বর্ণময়ী অরপূর্ণ। মূর্তি পূজা কোল্লেম। 

অন্পপূর্ণার মূর্তি দেশের শীতল! ঠীকুরাণীর মতই প্রায় দেখতে । মুখখাঁনিই 
কেবল বাইরে, আর সমস্ত শরীর ফুল আর কাপড় দিয়া ঢাকা! পাশেই 
হাতা, থালা, বেড়ী ইত্যাদি রাধবার যন্ত্র সব পোড়ে আছে। সাধারণ 
যাত্রীরা সেই মূর্তি দেখেই, তৃপ্ত হয়ে পুজা অর্চনা কোচ্চে, সেই মূর্তি 
দেখেই সন্তষ্ঠ হয়ে চলে যাচ্চে। আমাদের জানা ছিল, প্ররুত মুর্তি গোপন 
কোরে, সাধারণকে এই স্বব্ণময়ী অননপূর্ণ। মুর্তিই দেখিয়ে থাকে। (২) এই 

(১) রা--ফার সিড়ি আর সন্যাসীর ডরে। 

শশব্যস্ত হয় যার! কাশী ধাঁস করে ॥ 

তীথ দপণ। 
(২) পেয়ে তুষ্ট হয়ে পুরোহিত্তগণ, 

অননদার নিজমুর্তি করায় দর্শন, 

প্রন্তরে খোদিত মুর্তি দেবালয়ের গায়, 

সাধারণ লোকে ভাহ। দেখিতে ন। পায়। 

তীর্থ দরপণ। 
ওরাই 
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২১৬ শান্তি কুপ্ভ। 

কথায় বিশ্বাস ছিল বোলে, পাঁগার কাছে সে প্রস্তাব কোল্লেম । - গাণ্ডাজী 

প্রথমে অন্বীকার কোল্পেন। শেষে বেশী অর্থের প্রলোভনে দরজা বন্ধ 
কোরে প্রকৃত প্রস্তরময়ী মুর্তি দেখালেন। এ মুর্তি অপূর্ব ! যেমন গঠন 
পারিপাট্য, তেমনি স্ুুদৃশ্ঠ। দেখলে আপনা হইতেই মনের মধ্যে ভক্তির 
উদয় হয়। হন্নপূর্ণার প্রস্তরময়ী মুর্তি দেখে, পাগ্ডাজীকে অঙ্গীকৃত পুরস্কার 

দিয়ে, আমরা অন্নপূর্ণা বাড়ী হতে বেরুলেম | 
অনুপুর্ণার বাড়ীর. পশ্চিম দিকে ধুদ্ধুগণেশ মুর্তি । প্রবাদ আছে, একে 

দর্শন না কোল্লে, অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের দর্শনের ফল হয় না। ধুন্থ্গণেশের 

সর্বাঙ্গ রূপার পাতে মোঁড়।। তেমন জাঁক জমক নাই, মন্দির চাদনী নাই, 

সামান্য একখানি একতালা ঘরের মধ্যে ধুন্ধুগণেশ বিরাজ কোঁচ্চেন। 
লোকজন তেমন বেশী নাই, একজন পাণ্ডা পয়সার কীড়ী সামনে কোরে 
বোৌঁসে আছেন। আমর! যথাঁবিধি প্রণামী দিলেম। অন্নপূর্ণার দ্বোরেই 
অসংখ্য ভিখারী ঘিরে ফাঁড়াতে।। আমর কড়ি' আর চাঁল*নিরে গিয়েছিলেম, 

তাই সকলকে দান কর! হলো । কিন্তু এত ভিখারী দেখতে দেখতে জমা 

হলো যে, গাঁচমণ চাল আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। তখন যথাসাধ্য 

অর্থদান কোরে, বাঁপাকস আস্তে চেষ্টা কোল্লেম।. সে ভিথারীর বেড় 

ভেদ করা কি সহজ কথা? অন্ুপায় হে'য়ে দুজন ষণ্ডাগোছের পাগাকে কিছু 

পারিশ্রমিক দিয়ে--তাদেরই সাহায্যে বাসায় এলেম। তবু বাসার দরজা 

পর্য্স্ত সে জের গেল। সেদিন আর কোথাও যাওয়া হলো না। আমার 

দৈনিক পুস্তিকাঁতে তারিখ ছিখে,রাথলেম,_-১৫ই জোষ্ট। 

পরদিন ছুর্গাবভী, দেখতে গেলেম। ছূর্গাবাপী কাশীর দক্ষেণ প্রান্তে 
যেখানে জীবের মৃত্যু হলে মোক্ষি হয়, যেখানকার জীবের -কর্ণে স্বয়ং 

বিশ্বেশ্বর তারকত্রহ্দ নাম কীর্তন করেন, সেখানে কি জীবহত্য। হতে পারে ? 

তাই ছর্গাবাড়ী কাশীর চতুঃক্রোশী সীমার (১) বাইরে অবস্থিত। আমরা 

০ 

(১) পুরাণ বিশেষে এই কাঁশীর সীম।সন্বন্ধে মত ভেদ দেখা ঘাঁয়। . 

বরণাচপ্যসিশ্চৈব দ্বেন্দৌ সুরবল্লভে । 

অন্তরালে তয়োঃ ক্ষেত্রং ভূমাঝপি ধিশেন্নতৎ। 
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শান্তি-কুপ্তী। ২১৭ 

এক্কার ১৭ আনা মাত্র ভাড়া দিয়ে ছূর্াবাড়ীতে পৌছিম। ছুর্গীবাডীতে 

প্রকাণ্ড টাদনী, চারিদিকে চক মিলান ঘর। সেখানে ভক্তগণ ছুলে হলে 
চগ্ডপাঠ কোচ্চেন। টাদনীর চাতাঁল সমস্তই মার্কেল পাঁথরের। আমরা 

বড় শ্রান্ত হয়েছিলেম। দেবীর দিকে মুখ কোরে সেই পরিষার মার্ধেলের 
উপর বোসতে সমস্ত শ্রান্তি দূর হলো। দেবীর মৃত্তি অতি পরিপাটি! 
শরান্তিূর কোঁরে আমরা পুজার আয়োজন কোল্লেম, যথাশক্তি পুজ। দিয়ে 
বাসায় ফিরে এলেম । এখানে বড় বানরের উপদ্রব ! 

এখানে আমর! প্রায় একদান কাল থাকি। প্রতাহই চারিদিকে ষে 

সব দেবতা আছেন, সে সব দেখি। আবশ্যক মত পুজা. দিই। কাণার 

যেদিকে চাইবে সেদিকেই শিবপিঙ্গ। কাত হযে, চিৎ হয়ে, গৌরী 

পট্ট হীন, মস্তক হীন, গাঁদা গাদা শিব বেখানে সেখানে পোড়ে আছেন, 
তাতেই লোকের সংস্কার, কাঁশীতে মোলেই জীব শিবলিঙ্গ হয়। (২) 

একদিন ব্যাসকাশী দর্শন কোরে এলেম। ব্যাসকাশী কাশীর পুর্বদক্ষিণ 

প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে । এখানেও অনেক দেবতা আছেন। ব্যামদেবের 
বরের প্রমাণ এখানে হাতে হাতে দেখলেম। এত গাধা এক যায়গা 

দেখ! এক প্রকার অসম্ভব । | 
একদিন একজন কাঁশীর প্রধান পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি 

অনেক কথার পর কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের সঙ্গে যে সমস্ত 

কথ! বোল্লেন, পাঠকের তৃপ্তির জন্য সেই সময়েই সেগুলি লিখে রেখেছিলেম। 

তিনি বোঁলেন, “বেদজ্ঞের। কাশীর রমণীয়তা দেখে ইহ! আনন্দকাঁনন 

এজন রবে উলটে 

দ্বিষোঙ্গনস্ত তৎ ক্ষেত্রং পুর্বপশ্চিম তঃ স্থিতং। 

অর্থ যোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণোতুরত স্থিতং ॥ 

তরঙ্গ পুরাণ 

পগক্রে।শাত্বিক! কাশী ব্র্গতেজো ময়িশ্রিত | 

অর্দচন্্রাত্মিক! দেবী দৃশযতে সব্ধলাদিভিঃ ॥ 

ষোগিনী তন্ত্র। 

(২) মোলে জীব, হয় শিব, যত্ক্ষণে ততৎক্ণে। 

রলসাগয়। 
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২১৮ শান্তি-কুপ্তী। 

বোলে বর্ণনা কোরেছেন। (৩) ফাশীকে শিব কখনই পরিত্যাগ করেন 
ন]/। এখানে অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত পাপ দেহাবশেষের সঙ্গে সঙ্গেই ভল্ম 
হয়। € ৪) যিনি ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা, গুর্বাঙ্গনাগমন, ভিননবৃত্তি, অপহরণাদি 

 পাপবিবর্ধিত এবং সংসাররজ্জ, বিমুক্ত, তিনিই কাঁশীবাসী হয়েন। যে সকল 
কাশীবাসী নিত্যানন্দ বিশ্বেশ্বর দর্শন করেন, তীহারা অবিবাদে মোক্ষ লাঁভ 

করেন। (৫) ব্রন্মহত্যাকারীও অবিমুক্ত যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে 
সন্দেহে নাই। (৬) এই কাশতি একদিন উপবাঁদ করিলে শ্রতবর্ষের 
ফল, মহাদেব ম্মরণে ও পুঁজনে জন্ম মৃত্যু রহিত ও সর্ধপাঁপ বিশুক্ত 

হয়। (৭) স্বয়ং তারকব্র্দ জীবের কর্ণে তারকব্রক্গ নাঁম কীর্তন 

করেন। (৮) কাশীক্ষেত্র যাত্রা ও পরিভ্রমণ করিলে তাহার আর 
পপ পপ আপা পপ পিপাসা গসিপ ২ পি সী পিসী শি 

(৩) আন্নকাননং তম্মাৎ গীয়তে বেদ বার্দিভিঃ ॥ 

যোগিনী তন্্। 

(৪) বিমুত্তং ন ময় বন্মাৎ মোক্ষ্যতেন কদাচন। 

'মম ক্ষেত্রমিদং ভম্মাদ অবিমুক্তমিদং ম্মুতং | 

জ্ঞানাদজ্ঞ।নতো বাপি স্ত্রিয়া ঝ পুরুষেণ বা | 

অবিমুত্তং প্রবিষ্টস্য তৎদ্ষণাঁৎ ভন্মমান্তিবেৎ। 

মৎস্যপুরাঁণ। 

(৫) ব্রঙ্গদ্ন গোন্ন গুরুতল্পগভিমবৃত্তান্যানাপহারিকুহকাদি নিষিদ্ধ বুত্তিঃ। 

ংসারতুতৃপাশবিমুকত দেহে ঘারানদিং মমপুরীং সমূপৈতি লোক:। 

স্বন্ধপুরাণ। 

(৬) ব্রঙ্গহা যোভিগচ্ছেত্ব, অবিমুক্তং কদাচনং। 

: তস্য ক্গেত্রসা মহাত্মা ব্রহ্মহত্য। নিবর্ততে। 

ৃ লিঙ্গপুরাণ। 

(৭) একাহস্তমুপধাম যঃ কয়োতি বশঃস্বিনি। 

ফলম্বর্ষশতস্যেইলভতে তৎ পরাঁয়ণঃ 

অবিমুক্তে মহাদেধমচ্চয়ন্তি শ্মরস্তি ষে। 

সর্বপাপ বিমুক্তান্তে সন্ভিষত্তযইজরামরাঃ | ...... 

্হ্ষপুরাণ । 
(৮) ঈশ্বরোধাচ,-দদামি গরমং ব্রহ্গ যুমুর্ষোঃ কর্ণমোচরে। 

্রহ্মপুরাণ। 
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শীস্তি-কুপ্তী। ২১৯ 

আর পুনর্জন্ম লাভের সম্ভাবনা নাই। (৯) কাশীদর্শন সামান্য পুণ্যের নিম 

নহে।” এরকম অনেক প্রমাঁণ দিলেন, বাঁছুল্য ভয়ে সে সকল আর. 

বোলেম না । ূ 

কাঁশীর জল বেশ, খাদ্য দ্রব্য অতি সম্তা, আর সব সময় পাওয়া 

যায়। প্রক্কৃতই এখানে অন্নপূর্ণা বিরাজ কোচ্চেন। এখানে অনাহারে 

কেহ থাকে না। অসংখ্য লোক মধ্যে মধ্যে দরিদ্রদের বস্ত্রধান কোচ্ছেন 

কাশীতে কারও কিছুর অভাব নাই । সকলেরই হানি মাথা মুখ। সকলেরই 
বেশ স্ফুপ্ি। | 

তবে সর্ধাঙ্ছি সুন্দর কি কেন জিনিস আছে? যখন চাদে কলঙ্ক: 
গোঁলাপে কাটা বিধাতাঁর স্টি, তখন সেই বিধাতারই আবার পৃথক 

স্্টি কি. হতে পারে? এখানে একদল বদমায়েস লোক আছে। তাদের 

ভয় না করে এমন লোক বাঁশীতে নাই। স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, 

পুলিস কমিস্যনর পর্য্যন্ত নাকি তাদের ভয়ে ভীত। কথাটা! সত্য বলে 

আমাদের বিশ্বামও আছে। এরা যাত্রীদের উপর সময় সময় বড় অত্যাচার 

করে। গবর্ণমেণ্ট যে এর একটা প্রতিবিধান কোর্বেন, সেটা' অবশ্যই | 

আশা কর! যেতে পারে । 

আমরা আর এখানে থাকবো না। কল্যই প্রয়াগ যাত্রা কোর্বে! 

স্থির কোল্লেম। দেনা গাঁওনা পব চুকিয়ে দিলেম। এতদিনের মধ্যে 

যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাদের কাছে বিদায় চেয়ে এলেম। স্বীকার 

কোল্পেম, আবার যদি কখন বিশবেশ্বর ডাঁকেন, তা! হলে সেই সময় আবার 

দেখ। হবে। বাবুর! হুঃখিত হয়ে বিদায় দিলেন। আমরা আহারাদি সেরে 

শয়ন কোল্লেম। কালই রওনা হব, স্থির রইল। 
জাতিতে 

প্রয়াগ। 

আজ ১৭ আধাঢ়। যথাসময়ে আহারাদি সেরে আমবা কাশী হতে আবার 

শাখাপথে মৌগলসরাই 'এলেম। মোগলসরাই হতে এলাহাবাদ পরাস্ত 
পপ পা টি 

(৯। শ্রদ্ধয়। প্রতাহং যাত্রী; কর্তব্য; ক্ষেত্রধাসিঃ ভিঃ ॥ 

কাশীখ। 

টি 
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২২০ শান্তি-কৃপ্ত | 

টিকিট নিয়ে রওনা হলেম। টিকিটের দাম ১০ আনা মাত্র। যেতেও বড় 

অধিক সময় লাগে না। ৫ ঘণ্টাতেই পৌছান যার। আমরা ভোর 
৪টার সময় এলাহাবাদ পৌছিলেম। এখান হতে ১২ টাকা ভাড়ায় বো ড়ার 

গাড়ী কোরে বেণীঘাটে গেলেম। লোঁকাঁলয় ত্যাগ কোরে ক্রমে এক 

বিস্তৃত মাঠের মধ্যে এসে পোড়লেম। গাড়ী ছুর্গের নিকটে এসে থামলে1। 

দেখলেম, নিকটেই গঙ্গা । গঙ্গার এখানকার শোভা বড় উদাঁসময়! গঙ্গা 
বালুকাময় বক্ষঃ বিস্তার কোরে কুলকুল রবে দক্ষিণবাহিনী হয়েছেন। 

যমুনা আর এক কুল দিয়ে পূর্ব মুখে চোৌলেছেন। যমুনার জল কাঁচের ধার 

গঙ্গার জল একটু অপরিষ্কার । যে স্থানে এই গঙ্গাষমুন৷ সম্মিলিত হয়েছেন, 
সেই স্থানই তীর্থ ।_-সেই স্থানিই পবিত্র । আমরা নৌকা কোরে সেই গঙ্গা- 

যমুনার সঙ্গমে মস্তকমুগ্ডন কোল্েম। আগে সকলের মাথায় দিব্য বাকা 

তেড়ী শোভ। পাচ্চিল। মস্তক মুগুন কোরে এক এক শিখা রাখ হলো । 

বাধুর হির্লেলে ফুরফুরে চৈতন ফুর ফুর কোত্তে লাগলো! । পরস্পর পর- 

স্পরের মাথার দিকে চেয়ে হেসে আর বাঁচি না।. গর্গা যমুনা সঙ্গমে কাধ্য 

নির্বাহ করা হলো। নৌকা! প্রথমে ॥* আনা ভাড়া হয়েছিল। ভাড়া 
দেবার সময় নানা ভাবে মাঁজী ১১০ আনার ফর্দ দাখিল কোল্লে। 
আমরা অনেক তক কোল্লেম। বাঙ্গীলাদেশের লোক, জুয়াচোরকে পুলিসে 

দিবার ভয় দেখালেম। সব বিফল হলো। ঝালছাতুখোর মেড়য়ারা 
পুলিসকে গ্রাহ্য করে না। পুলিসের নামে একবারে তেলে বেগুণে জলে 

উঠলো । করি কি, বাধ্য হয়ে ১১০ আনাই দিলেম। তারপর পাঁণ্ড 

বিদান্স। এখানকার পাগারা বড় দুর্বৃত্ব, জোর কোরে পয়স। আদান 

কোত্তে চায়। (১) তখন দায়ে পোড়েছি, ক্ষুধায়ও জঠরানল জলে 

(১) ্ র্ .* 

কার সাধ্য এটে উটে প্রয়াগী পাণ্ডারে। 

: ভক্তিমান যাত্রী হলে পাকা কল! পায়। _. 

ছলে বলে কৌশলে তাহার মাথা খাঁয় ॥ 

কেহ আছে কুড়ে বেঁধে কেহ ছক্রত তলে । 

বমিয়াছে তীর্থক1ক পাগারা সকলে ॥ 
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উঠেছে, তাড়াতাড়ি বাস! নিতে পাল্লে বাঁচি, কাজেই পয়সার দিকে লক্ষ্য না 

কোরে যেনতেন প্রকারে পাগ্ডাদের জি?্ বজায় রেখে প্রস্থান কল্লেম। 

এখানে বাপ পাওয়া যায় কিন্তু বাসার এত দালাল, তাঁরা কাপড় ধোরে 

তন্নীতাল্লা গাঁট্রী ব্যাগ ধোরে এত ট'নাটানি করে যে, বাসা নেওয়া ত 

পরের কথা, পালাবার পথ পাওয়া যায় না। আমর! দেছে বেছে অপেক্ষা 

কৃত একজন ভাঁলমান্ুষ দেখে তারই বাঁপায় বাঁসা নিলেম। তখন আর 
রাঁধবার অবসর হলো না। জলযোগ কোরে বিশ্রাম কোল্লেম। খাবার এক 

রকম সবই পাওয়া যাঁয়, তবে বালির এত উপদ্রব বে, যা খাবে তাঁর সঙ্গেই 
থাবারের সিকি বালি উদরস্থ হবে। আমরা অনেক বাদ্সাদ দিয়ে যত- 

সামান্য মাত্র খেয়ে জল খেলেম। শরীর বড় অন্ুস্থ, শুতে পাল্লে বাঁচি, 

তখন কি আর র'ধবার বাঁড়বার ইচ্ছা হয়? আমাদের সঙ্গের পাড়েঠাঁকুরও 

বড় কাতর হয়েছে। তার প্রতি আর অন্যায় জুলুম না কোরে একেবারে 

রাত্রেই আহারাঁদির বন্দোবস্ত করা গেল। 
পরদিন যমুনায় স্নান কোরে অক্ষয়বট দেখতে গেলেম। অক্ষয়বট 

গ্রায় যমুনার তটে-_একটু দূরে । একটি অন্ধকূপ গর্ভের মধ্যে বহুকালের 
জীর্ণ একখানি শুকৃনো কাঠ গাড়া রয়েছে। তারই নাম অক্ষয়বট। সে 

স্থান এত অন্ধকার যে, দিনের বেলাতে আলো! না নিয়ে যাওয়া যায় না। 
করি কি, পাগাঁর সঙ্গে আমরাও আলো! নিয়ে অক্ষয়বটের নিকটে গেলেম। 

সেখানে বথানিয়মে তিনটি মন্ত্র পাঠ কোরে পুজা ও প্রার্থন৷ কোল্লেম। (১) 

শিস 

গেড়েছে অসংখ্য ধ্বজ চড়।র উপর । 

বায়ুর হিল্লে।লে দোলে করে কর কর্ ॥ 

গা গা ক 

দেখিয়। তীর্ঘের কাঁও হেসে হেসে মরি । 

জলে স্থলে ঠাকুর বেড়ায় ভিক্ষা করি ॥ 

| : তীর্থ দর্পণ। 
০ প্রথম মন্্ যথ।,-- 

ও সংসারবুক্ষশাস্ত্রায় সর্ববপাপক্ষয়ায় চ। 

অন্ষয়ায় এক্গদাত্রে নমোইহক্ষয় বটায়তে ॥ 
ঠা 
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অক্ষয়বটের পাগাজী আমাদের ফর্সা কাপড় দেখে অনেক বায়না কোল্লেন, 
অনেক পণ হাঁকলেন, আমর! ক্ষমত অনুসারে কিঞ্চিৎ প্রণাঁমী দিয়ে বিদায় 
হলেম। | | 

এলাহাবাদ একটি বিস্তুত সহর। এখানে কালেজ, হইকোর্ট, অন্ঠান্য 
আদলাত, দেখবার অনেক জিনিস আছে। ছুর্গই কিন্তু সে সকলের প্রধান ॥ 

যেখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম, তার তটেই ছুর্গ অবস্থিত। এলাহাবাদ ষ্টেশন 
হতে ছুর্গ অনেক দুরে। দুর্গ অনেক দিনের, কিন্ত গীথুনী বেশ মজবুত 

আর ভিতরের কাওকারখানাও বড় চমৎকার । পূর্বদিকের দ্বোতলার উপর 
হতে মাঁটীর মধ্যে ঘর কটা দেখতে বড় চমতকাঁর। গড়ের নিকটে লোকের 
বসতি নাই। গড়েও লোক নাই, কেবল রক্ষার জন্য সামান্য কয়েক জন 

রক্ষী নিধুস্ত আছে মাত্র। এখানে হিন্দু অপেক্ষা যবনের বসতীই অধিক, 
কেবল গঙ্গার তীরে কতকগুলি হিন্দুর বসতি আছে মাত্র। লোঁকাঁলয়ের 

মধ্যে হিন্দুদেবদেবীর চিহ্নমাত্র নাই/ কেবল দিনরাত অসংখ্য মস্জিদ, 
সীয়! ভূমির আজানে শব্দিত হচ্চে মাত্র । 

'এলাহাবাঁদের গড় ইত্যাদি দেখতে ৭ দিন কেটে গেল। আরও কিছুদিন 

থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সহ্যাত্রীদের অন্যান্য তীর্থ দর্শনে বেশী ইচ্ছা! দেখে 
অগত্যা আমাকে বাধ্য হয়ে তাদের মতে মত দিতে হল। মনে থাকলো, 

যাবার লময় আর একবার এলাহাবাদ আর কাশী হয়ে যাঁব। একথা তখন 
প্রকাশ কোল্লেম না। পর দিনই আমরা রওনা হলেম। 

আগর। ও তাজমহল । 
তীর্থ যাত্রার পূর্বে পুর দেখবার বড় বাসনা ছিল। এখন পুষ্কর্ দেখতেই 

বেরুলেম। যদি প্র দিকেই যেতে হলো,_তবে সামান্য শবরচের জন্য 

দ্বিতীয় মন্ত্র যথা,_ 

ও" নামাইব্যকরূপায় মহা প্রলয় প্রাণতে। 

মহতদ্রসেপঝিষ্টায় ন্যাগ্রোধায় নমোন মত ॥ - 

তৃতীয় মন্ত্র যখ।.-_ 

ও অমরন্তং মহাকল্লে হয়েশ্চায়তনং বট । 

নাগ্রে।ধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোস্ততে ॥ 

195৩ দয10)09% ৫00 1১95 100 ৪০৫, 



শান্তি-কুপ্তা। ২২৩ 

আমর! দুর্গ অংর তাজমহল না "দেখি কেম? যে তাজমহলের নাম হিমালয় 

পর্বত হতে কন্যাঁকুমারী পর্যন্ত বিস্ৃত, যাঁর নাঁম না জানে এমন লোক 

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে খুজে পাওয়া যাঁয় না, যে তাঁজমহলই দেখতে কত 
লোক কত দেশ হতে আদে, আমরা একটু কষ্ট স্বীকার করে-_সামান্য 
অর্থ ব্যয় করে সেই তাঁজমহল--সেই আগরা ছুর্গ না দেখি কেন? আমর! 

সকলেই আঁগরা ও তাঁজমহল দেখ তে সংকলন কোল্লেম। 

এলাহাবাদ হতে তন্দুলা জংশন পর্যান্ত ৩১৫ দিয়ে টিকিট কেনা গেল। 

সমস্ত রাতদিন গাড়ী চোলে সকালেই আমর! তন্দুলা ষ্টেশনে পৌছিলেম। 
এখাঁন হতে আগর! শাখা পথে আগরার টিকিট নেওয়া হলো। টিকিটের 

দাম ৬/৫ মাত্র। তন্দুলা জংশনেই আগরার গাড়ী প্রস্তুত ছিল, সেই 

গাড়ীতে উঠে আমরা আগরা রওনা হলেম। 

গাড়ী হত্তে উতদাহিত নয়নে তাজের শোভা দূর হতে দেখতে লাঁগলেম। 
তাঁজের দেই অপূর্ব শোভ1 দূর হতে দেখেই মন মোহিত হলো'। মনের 

এমন গতি যে, আর যেন বিলম্ব সয়না। প্রাণ তাজ দেখবার জন্য বড়ই 
ব্যাকুল হয়ে উঠলে! । 8 

বেল! ১০টার সময় গাড়ী আগরায় পৌছিল। তাড়াতাড়ি নেমে টিকিট 
দিয়ে বেরিয়ে এলেম । আগর! সহরে মধ্যে একটি বাড়ী ভাড়া পেলেম। 
সেইখানে সে দিন থাকা হলে! । 

পর দিন সকাল সকাল আহারাদি সেরে তাজমহল দেখতে 'চোল্লেম। 
আমাদের গাড়ী তাজমহলের সামনে এসে দীড়ালো। তাঁজমহল যমুনার 

কুলেই অবস্থিত। আমর1 গাড়ী থেকে নেমে তাঁজমহলে প্রবেশ কল্লেম। 
যা দেখলেম, ত1 বর্ণনার বিষয় নয়।-_সে দৃশ্য মনের মধ্যে অনুভব শক্তি 

দ্বারাও ধারণা কোত্তে পারা যায় না। মন কেবল শোৌঁভাঁর সাগরে ডুবে 

থাকে। ্ 
প্রথম ফটক ছাড়ালেই সনুখে একতাল। চকবন্দী ঘর । কতগুলি ঘর, 

তার সংখ্যা হয় না। এই অসংখ্য ঘর লোকজনের সমাগম হীনতার জন্য 

যেন খাঁ খা কোচ্চে। দেখলে ভয় হয়_-গ্রাণের মধ্যে উদাস ভাব 

দেখা যায়। ফটকের দুপাশে কয়েকখানি দোকান আছে। দোকানে 

নানারকম নক কর! পাথরের বাসন, ফরাসী আয়না প্রভৃতি সাঁজান আছে, 
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২২৪ শাস্তি-কুপ্ত। 

তাজ দর্শনে যার! হায়, তারাই এ সব কেনে। প্রথম মহল ছাড়ালেই 

গোলাকার অতি উচ্চ গুম্জ। তার উপর বড় বড় ঘর খিলানের উপর 

খাড়। আছে। প্রত্যেক ঘরের সাম্নে বারান্দা। সেই ঘরের শ্রেণীর মধ্যেই 
সিংহদ্বার। সিংহদ্বার এত উচ্চ যে, ছুইজন লোক গজারোহণে পাশাপাশি 

হয়ে প্রবেশ কর। যেতে পারে। সেই সিংহদ্ার পাঁর হয়ে দেখলেম, ফুলের 

বাগান। আগে যা ছিল অনুভবে বুঝলেম, তাঁর সিকির দিকিও নাই, 
তবুও যা আছে, তাঁর তুলনা হয়না । কত কৌশলে এঁকে বেঁকে কেয়ারীতে 
কেয়ারীতে ফুলের রং মিল কোরে সাজান হয়েছে, তা মনে হলে চমতরুত 

হতে হয়। বাগানের মধ্যে সরু সরু পয়ঃপ্রণালী। পরয়ঃপ্রণালীতে ফুলের 

ছায়া পোড়ে জল পধ্যন্ত নানা রংডে যেন রঞ্জিত হয়েছে । বিলাসিতাঁর 

চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ইহাতেই গ্রকাশ পায়। 
এই সব পয়ঃপ্রণাণীর পশ্চিমদিকে তাঁজ। আমরা সেই দিকে গেলেম। 

দেখলেম, অতি অপুর্ব দৃশ্য। উপরে উঠে দেখলেম,_তাঁজ সমস্তই 
অতি পরিষ্কার শ্বেত প্রস্তরে! একটি প্রশস্ত চাতালের উপর তাঁজ গঠিত 

হরেছে। চাতালের চার কোঁণে চাঁরিটি থান। তারই উপরে তাঁজ। এই 
স্থানে নবাঁৰ শাহজাহান সন্ত্রীক সমাহিত আছে। আরবী অক্ষরে সেই 
স্থানে সমস্ত বিবরণ লেখা আছে। আঁমরা চক্ষু থাঁকৃতেও অন্ধ, কি লেখা 

আছে বুঝলেম না। তাঁজের গঠননৈপুণ্য এত চমত্কার যে, এহকালের 
তাজ যেন নুতন বোলে বোধ হচ্চে। কবরের গায়ে এত কারীকুরী, এত 

লতাবুটি কাটা যে, দে গুলিতে যেন বহুমূল্য পাথর বসান আছে বোলে 

ভ্রম হয়। কবরের চারধারে লোহার রেল দিয়ে ঘেরা। কবরের চারিদিকে 

আজও শারি শারি মমের বাতি জোলছে। প্রবাদ আছে যে, মৃত্যুকাল হতে 

চিরদিন হাজাঁর এক বাতি জলে। কথাটা তত সন্তা না হলেও আনক 

গুলি ষে বাতি জ্বলে, তাঁতে আর সন্দেহ নাই। 

তাঁজ দেখতে সন্ধা হলো । অগত্যা অতি অনিচ্ছায় বেরিয়ে আস্তে 
হলো, কিন্তু মন হতে তাজের দৃশ্য আর ঘুচলো৷ না। বোঁধ হয়, এ জীবনে 
আর ভুলতে পার্বোও না। 
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আগর। ছুর্গ। 
এটিও দেখবার জিনিপ। প্রবাদ, এমন. স্ুকৌশল ছূর্গী আর 

কোথাঁও নাই। সেই প্রবাদের উপর নির্ভর কোরে আজ আমরা আবার 

সকালে সকালে আহারাদি সেরে দুর্গে প্রবেশ কোল্লেম। সম্রাট আকবর 

এই ছুর্গ নির্মাণ কোরে বসতি করেন। ছুর্গ যমুনার কুলেই অবস্থিত। 

দুর্গের চারিদিকে গভীর গড়। গড়ের পারে প্রাচীর। আবার গড়খাই, 

তারপরে আবার পাথরের উচ্চ প্রাচীরে প্রায় এক ক্রোশ ঘেরা। ফটক 

পশ্চিমদিকে ॥ গড়খাইয়ের উপর কাঠের সেতু, সেই সেতুর উপর দিয়ে 
গড়ের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে হয়। সেতু শুন্তের উপর। শিকল দিয়ে 
বাঁধা । এমন কৌশলে বাধা যে, শক্রুপক্ষ তাঁর উপর দিয়ে পার হতে চেষ্টা 

কোলে, একবারে গভীর খাতে পোড়ে প্রাণ হারাবে। প্রাচীরের গায়ে 

স্থানে স্থানে গহ্বর কাটা । সমর কালে সেই গৃহ্বরের মুখে কামান বোঁসে 

শর্রুর আক্রমণ ব্যর্থ কোত্তো। ফটক পার হতে অনেক সময় লাগলো । 
ঘুরে মিরে-ফিরে ঘুরে ফটক ছাড়িয়ে আদরা ছুর্গের মধ্যে প্রবেশ 
কোল্লেম। ফটকে কয়েকজন পাহারা আছে মাত্র। আর ভিতরে গোরা 

সৈম্ত আছে। | 
দেখতে দেখতে আমরা “নবাব মহলে” প্রবেশ কোল্লেম। সন্ুখেই 

“্ররবারখাঁনা” | দরবারখান। এত প্রশল্ত যে, তাতে তিন হাজার লোক 

অতি স্থখে বোদ্তে পারে । শুন্লেম, আকবর এইখানে বোসে দরবার 
কোন্তেন | দরবারখানার পশ্চাতেই বেগম মহল” বেগম মহল অঠি 

হদৃশ্ত। চত্বরে চত্ববে ঘরের শ্রেণী, মাঝখানে পরিপাটা ফুলের বাগান। 

ফুলের বাগাগের মধ্যে মধ্যে নানাবিধ চিত্রবুক্ত জলের ফোয়ারা । “গোসল 

থানা” বেগম মহলেরই একটি অংশ। ছোট ছোট ঘর শারি শারি। 

এক পাশ দিয়ে পয়ঃপ্রণালী কুলুকুলু রবে যাতায়াত কোচ্চে। এ জল 

ধমুনার। কলের বলে এ জল আপনি আসে আপনি যায়। অবার ঘরে 

ঘরে কোথায় গরম হয়ে কোথায় শীতল হয়ে আসে। যে ঘরে যে দিন 

যেমন জলের দরকার, সে ঘরের জল তেমনি ভাবে যাঁয়। পুয়ঃপ্রণাঁলীর 

নিম্নে সাদা পাথর, জল বেন তক তক কোচ্চে। স্থানে স্থানে সেই সাদা 
পাথরের উপর ছোট ছোট মাছ আঁকা। জলের তরঙ্গে দেই মাছগুলি 
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২২৩ শীস্তি-কুঙী। 

যেন সজীৰ বোলে বোধ হয়। কতজন সেই মাছ ধোত্ে গিয়ে লঙ্ঞিত 
হযে পড়েন। আমাদেরও প্রথমে সত্য বোলে বোধ হয়্সেছিল। শেষে 

, ভেখলেম সজীব নয়, কারিগরের অসামান্য নৈপুণ্য । ধন্য যবনের বিলা- 

দিত্য ! এই জন্তই লোকে যব্লকেই বিলাদিতার জন্মদাতা বোলে অভি- 
হিত করে। 

গোসল খান! দেখে আমরা “মতি মস্জি?” দেখতে গেলেম। মস্জির্ণ 

অতি প্রকাণ্ড! সমস্তই শ্বেত পাথরের। অতি সুন্র। মতি মস্জিদ 

' দ্লেখে আমরা প্নাট্যশাল।” দেখতে গেলেম। এক অতি প্রকাণ্ড চাদনী। 
দেওয়ালের গায়ে বড় বড় তছরী, নানারকম ফুলের তোড়া, পাথরের 

রকম রকম মুর্তি সব সাজান আছে। এইখানে বেগমেরা নাচ শিখ- 

তেন। সম্রাটের শয়ন মন্দির দেখে মনে ভাঁবলেম, হায়! ছুরত্ত কাল 

এই সব ধার, তিনি এখন কোথায়? বেগম নাই, সম্রাট নাই, দাস দাসী 
নাই, বাদী খোজা! নাই, আছে কেবল প্রকাণ্ড বাড়ী। জনশৃন্ 
থ। খা! ফচ্চে। তার পর “আজব ঘর* দেখলেম। কলিকাতার যাঁছু- 

ঘরের তুলনায় এ ঘর সমতুল্য না হলেও দেখবার জিনিস আজও বিস্তর 
আছে। এ সব জিনিসের যত্র নাই, সঙ্গের যবন রক্ষকের মুখে শুনলেম, 
তাল ভাল অনেক জিনিস ইংরাজ বাহাছুর নিয়ে গেছেন। হাঁয় ইংরাজ 
এ সব জিনিস নিয়ে তোমাদের ধনাগার পুর্ণ কোরে কেন আকবরের 

নাম লোপ কোত্তে চেষ্টা কোরেছে ? এই সব জিনিস তোমাদের তুলনা 
ত সীঁযান্ত, তবে সে সকলে উপর কেন লোভ প্রকাশ কোরেছ ? 

তার পর “থানা মহল |” এখাঁনে বোসে সম্রাট থান! খেতেন। থানার 

সময় আর কারও যাবার হুকুম ছিল না । শ্েতপাথরের শারি শারি 
টেবিল। তারই উপর থানা সজ্জিত থাকতো। সম্রাট ইচ্ছাঙ্চত ত| হতে 
নিয়ে আহার কোত্তেন। এক জনের জন্য সে সকল প্রস্তত হতো, শুন্তে 
পাই, তাতে হাজার এক বীদীর উদর পুর্ণ হতো। তার পর দেখলেম, 

“হাওয়া! খানা।” মধ্যে এক বিস্তুত কাল পাথরের (১) সিংহাসন, সেইখানে 

(১) খোলাছাদে করি পাথরের মিংহাসনে। 

বসিতেন সম্রাট লইর়! নারীগণে ॥ 

ভীর্ঘদর্পণ ৷ 
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সম্রাট বেগমদের নিয়ে হাওয়া থেতেন। হাওয়া খানার ছাত নাই, এখান 

হতে যমুনার লহরীমাঁল। বেশ দেখতে পাওয়া যাঁয়। হাওয়াখানা ত্যাগ কোরে 
আমর! “রোসনাই” থান! দেখলেম। এখানে রোঁসনাইয়ের সব আসবাৰ . 

আছে। শ্বেত প্রস্তরের, রূপার সোণার, নান! ধরণের দীপ, দীপাধার আজও 

রয়েছে। বড় বড় জাল! শূন্ত পড়ে আছে। শুন্লেম, মে সকল গদ্ধতৈলে 
পূর্ণ থাকতো। এই সকল. দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আর এদিকে 
নীচে উপর কোরে শরীরও বড় অবসন্ন ভ্ুয়ছিল। তাঁড়াতাঁড়ি বেরিস্গ 
এলেম। যুবন রক্ষীকে সন্তষ্ট কোরে আমর! গড় পার হয়ে সদর রাস্তায় 

এলেম। সেখানে গাড়ী প্রস্তুত ছিল, তাতে উঠে আমরা বাসায় এলেম.। 

বাসায় আদতে রাত ৮টা বাঁজলো। আমাদের খাবার তৈয়ার ছিল, 

আহারাদি সেরে শুয়ে পোড়লেম। এক ঘুমেই রাত প্রভাত, । 

জয়পুর । 

আঁগরাঁয় আর এক সপ্তাহ কাল থেকে আমরা জয়পুর রওন! হলেম।॥ 

আগরা হতে রাজপুতনা মলয়! ছ্রেট রেলওয়ের আগরা শাখ৷ পথ জয়পুর! 
আমরা ২ টাকা দিয়ে টিকিট নিয়ে ৫ ঘণ্টায় জয়পুর ষ্টেখনে পৌছিলেম । [ 

জয়পুরে বাসার অভাঁব নাই। সকলেই অতি ভদ্র । ভগবানের কৃপাঁর 
এখানে কারও কিছু অভাব নাই। সকলেই প্রফুল্প,_-সকলেরই মুখে হীসি'। 
সকলেই সম্পন্ন । একজন মাড়য়ারী যত্ব কোরে তাঁর নিজবাড়ীতে আমা- 
দের বাসা দিলেন। সেখানে অতি. যত্বে আমরা থাকিলেমু। মাঁড়য়ারীর 

গুধের কথা শতমুখে বর্ণনা করেও ফুরায় না। তীর পরিবারের সকলেই 
অকপটে আমাদের সঙ্গে সদ্ধবহার কোত্তেন। মাড়য়ারীর বৃদ্ধা মাতা ও 

একাদশ বর্ধিয় কন্থা! যমুনা! আমাদের পরিচার্ধ্যায় নিযুক্ত ছিল। আমাদের 
চাঁকর বাঁমন যেন নবাব হয়ে উঠলো৷। তাদের কোন পরিশ্রমই ছিল না.। 

মাড়য়ারী অতি সম্পন্ন। টাকার অভাব নাই, মানের অভাব নাই, তবুও যেন” 
অতি বিনীত। যেন মাটার মানুষ । আমাদেদ দেশে এত বিষয় থাকলে গর্বে 
তার মাটাতে পা তো৷ পোঁড়তে। না। সন্ধ্যার সময় মাডুয়ারী যুষকের! আমাদের 
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কাছে এসে আমাদের দেশের গল্প শুনতেন। আচার ব্যবহার, রীতি নীতি 

শুনতেন। বাবুজী বাবুজী বোলে সকলেই আদর কোত্তেন। আমরা যে 
অতি বিচক্ষণ, অতি বিদ্বান, অতি সাধু, তাদের মনে যেন এইটেই দৃঢ় 
বিশ্বাস। হাঁয়! নে সুখের কথা মনে হলে আজিও প্রাণ কাদে। এত 

দেশ বেড়ালেম, কিন্তু জয়পুরের কথা আজও মনে লেগে আছে। মাঁড়- 

য়ারী পরিবারের অকৃত্রিম যত, অপরিসীম খণ আমর! শতজীবনেও পরিশোধ 

কোর্তে পার্ধবো না। 

জয়পুরের প্রধান, দেবতা গোবিন্দজী | প্রবাদ, যবণের ভয়ে তাঁকে 

বৃন্দাবন হতে জয়পুরে আনা হয়। যবনের ভয়ে পাগাগণ গোবিন্জীকে 
জয়পুরে এনেই যে নিশ্চিত্ত হলেন, তাও নম্ম। তাঁকে মানসিংহের অন্তঃপুরে 
অতি গোপনে রাখা হলে! । গোবিন্দগী এলেন, কিন্তু রাধারণীকে আন 

ভার হলো । তাকে পাগ্ডারা অতি কষ্টে এক বনের মধ্যে লুকিরে 
রাখলে । তার পর কেরালীতে গোগীন্াথ ও রাধারণীমকে এনে পাগার! 

স্থাপিত করে। এই মুন্তি আদি। তারপর যছুবংশের একমাত্র বংশধর বজ্ত 

বুন্দাবনে এসে নূতন মু্তি প্রস্তুত করান । 
আমর! জয়পুর $ নগরে প্রবেশ কোন্তেই নগরপাল এসে প্রবেশের 

কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমর! তীর্থয/ত্রী শুনে নগরপাল ছেড়ে দিলে। 
আর একটু যেতে না যেতে আর একদল লোক এসে আমাদের আগমন 
কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমর! সত্য পরিচ দিলেম। তারা সে কথা 

বিশ্বাস কোল্লে না। আমায় বোল্লেঃ কর না দিলে নগর প্রবেশ কো্তে 

দেবো নাঁ। আমরা অনেক রকম বুঝাঁলেম। কিছুতেই সে কথা কাণে 
তুললে না। শেষে একটি টাকা ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিলে। বলা বাহুলা 
যে, আমাদের তন্মী তাল্লা সব খুলে দেখাতে হয়েছিল।.. বাঁপা খুঁজতেই 

মাড়য়ারীর বাড়ী বাঁপা পাই। সেদিন সেখানে থেকে পরদিন গোবিন্দজী 

দেখতে গেলেম। মাঁড়য়ারী আমাদের সঙ্গে কোরে _সমাদরে নিয়ে 
গেলেন। 

দেখলেম, শ্রীগোধিন্দ আর গোগীনাথের মন্দির বেশী দূরে নয়। 
শ্রীগোবিন্দ রাজপুরীর এক অংশে অবস্থিত আর গোপীনাথ বাঁইরে। ছুই 
দেবতাঁরই তুল্য সম্মান। আমরা যথাসাধ্য পুজা আর প্রত্যেক দেবস্থানে 
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২২ টাঁক। দিয়ে শিরপা! নিলেম, শ্িরপ! অর্থে লালরঙে ছোপান একখানি 
গামছ।। এখানে একটি রহ্ম্ত আছে । - | 

রাজা দেবসেবার জন্য একটি রাজ্যের আয় নির্দিষ্ট দেবতার নাঁমে, 
লেখা পড়া কোরে দিয়ে প্রত্যেক দেবতার একজন সেবাইত নিযুক্ত কোরে 
দিয়েছেন। গশুন্লেম, সেই আয়েই দেবসৈবা, অতিথিশালা, আর সেবাইত- 
দের বাঁবুগিরি বেশ চলবার সম্তাঁবন!। কিন্ত ছঃখের বিষয়, সেই অর্থে 
কেবল সেব(ইতরাই পেটমোটা কোচ্চেন। 

অতিথি সেবার নাম নাই। যাত্রীর মধ্যে যার! প্রসাদ পেতে ইচ্ছ। 
করে, তাদের রীতিমত অর্থ দিতে হয়। ভেটের টাকা না দিলে দেব- 

দর্শনেরও ক্ষমত! নাই। দরজায় এক থাজাঞ্ধী আছেন। তাঁর কাছে 
টাকা জম! দিয়ে রসিদ স্বরূপ সেই রাড গামছা না নিলে দরজা খোঁল! 
পাঁওয়। যায় না। যার! রিক্তহস্তে কেবল মাত্র উক্তির বলে-দেবতা দর্শনে 

যায়, তাঁদের ভাগ্যে কেবল অর্দচন্দ্রই লাঁভ হয় দেখলেম। এসব ব্যাপার 
দেখে আশ্চর্য্য জ্ঞান কোল্পেম। একজন দরিদ্র ভিক্ষী-কোরে থেতে থেতে 

বৃন্দাবন হতে এখানে এসেছে । বাসনা, মনের সাধে একবার গোবিন্দের 

চরণ দর্শন কোর্বে। তাঁর একটী পয়সারও সঙ্গতি নাই।. সে সজল- 

নয়নে খাজাজ্জী সাহেবের কাছে কেঁদে কেঁদে নিজেন ছুঃখের কথা. জানাচ্ছে, 

নির্দর সে কথায় কর্ণণাতও কোচ্চে না। অনেক কীদা! কাটিতে দয়ার 
পরিবর্তে খাজাপ্জীর ক্রোধের উদয় হলো । তিনি বজ্গন্তভীরে হুকুম দিলেন, 
“কৈ হ্যায় রে? বাহার কর দেও বাঞ্চখকে। 1৮ তখনি একজন চৌগোৌ্া 

দ্বারওয়ান এসে সত্য সত্যই সেই ক্ষীণজীবিকে ধোরে হড় হড় কোরে 
টেনে বাইরে এনে ফেল্লে। আমর। এ ষটনা চোঁকের সামনে দেখলেম। 
আমার বন্ধু বড় ধাতচড়া লোক। তিনি ত রেগে তিনটে হলেন। আমি 

গৃতিক খারাপ দেখে তাঁকে নিরস্ত কোরে রাখলেম। হতভাগা গোঁবিন্দ 

দর্শনে হতাঁখ হোয়ে-্চোকের জলে বুক ভাসিয়ে গোঁবিন্দের দিকে দীড়িয়ে 
ঘোড় হাতে বোল্লে, প্হা মধুক্দন! তুমিই এর বিচার করো। এই বোলে 
সে কাদতে কাদতে চোলে গেল। 

দেবস্থানের এ কলঙ্ক আর যাবার নয়। যেখানে দেবতা, যেখানে 

তীর সেই খানেই পাগ্াঁর অত্যাচার! ধর্মস্থনে লোকে ধর্ম কোত্তে 
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আসে, আর এই মকল হত্তভাগারা ধর্মস্থানে ধর্ম্বেরে বিনিময়ে কেবল: 

অবর্ম কেনে? এদের কি পরকালের ভয় আছে? হতভাগার1! মনে 
করে, দেবতা তাদের পৈত্রিক সম্পন্তি। যে এ সম্পত্তি ভোগ কত্ত 

আসবে, বিনা পণে তাকে কেন ভোগ কোত্তে দেব? কিস্তু একবার 
ভ্রমেও ভাবে নাযে, এ ধন তার বাবার নয়। দেবতাঁও দেবতার উত্তরা- 
ধিকারী জীব মাত্রেরই এ ধনের সমান অধিকার । 

আঁমরা দেবদর্শন কোরে ১টার সময় বাসায় এলেম। সেপদিনকার 

কার্য এই পর্যান্ত। ইচ্ছ। ছিল, সেই দিনই সহর দেখে আপি, কিন্তু ক্দিন 
থেকে শরীর বড় অসুস্থ হয়েছে, তাই ইচ্ছ' থাকলেও বেড়াতে কি 
দেখতে শুনতে বড় কষ্ট হচ্চে। সেদিন আর বেরুলেম না। 

_ জয়পুর অতি প্রাচীন সহর। ধোঁত্তে গেলে, হিন্দুর গৌরবের সামগ্রী । 
সহযের যে দিকে চাও, সেই দিকেই পাঁথরের বড় বড় বাড়ী। মধ্যে 
মধ্যে বড় বড় প্রশস্ত রাস্ত।। রাস্তার দ্ুপাঁশে কলিকাতার মত ফুটপাত 

আছে, জলের কল আছে, গ্যাসের আলো আছে। রাস্তায় লোক জনের 

গতিবিধি সর্বদাই । গাঁড়ী ঘোঁড়ার রপ্তানী বেশ আছে। 
এখানকার প্রধান বাজার--চক। এখানেই নানা রকম দ্রব্য বিক্রয় হয়। 

সেখানে শ্বেত পাথরের খেলানা, রেকাবী, হুক, বাটা, পাথর, থালা, গ্লাস 

প্রভৃতি তৈয়ার হয়, জয়পুরের অধিবাসীরা সেই স্থানের নাম রেখেছে, 
"সেলাবত খাঁনী।” এখানে ফিরিওয়ালারও অভাব নাই। নামাঁবলী রং 
কর! কাপড়, রাজপুত রাঁজগণের তছবী, জুতা, মেরজাক্স প্রভৃতি নিয়ে 

গলি গলি ফিরিওয়ালার। বেচে বেড়াচ্চে। 

এখানে খাদ্যদ্রব্য বড় সম্ভা। দুপ্ধ, ঘ্বৃত, শর, মাখন, ক্ষীর, ক্ষীরের 

নানাবিধ মিষ্টান্ন, ময়দা, তরকারী সবই:?প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

মেলে না, কেবল মাছ আর মাংম। এখানকার লোকের মাংস খেলে 

তার জাত যায় সুতরাং কেউ খায় না। যা কেউ খায় না,. তাই বা পাঁওয়! 

যাবে কেন? ৫.৪ 
' এখানে স্কুল, ডাক্তার খানা, আর্টন্কুল, মোহনবাগ, সখের বাগান 

ভূতি দেখে তৃপ্তিলাত করা যায়। নগরের চারিদিক পাহাড়ে বেড়া । 

বিরাতা শক্রপক্ষের হাত হতে রক্ষা! কর্ধার জন্যই যেন জয়পুরকে পর্বতের 
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প্রাচীর মধ্যে স্থাপিত কোরেছেন। পর্বতের উপর হূর্গ, এখানে অনেক 
দিপাহী থাকে । এই পাহাড় শ্রেণীর সব উচু স্থানের নাম গলদা! 
এর উপরে কয়েকটী দ্বেবালয় আছে। পাহাড়ে উঠতে সুবিধামত রাস্তা 

নাই, বিশেষ যে রাস্তা আছে তাও তখন সংস্কার হচ্চে, সুতরাং দে সকল 
দেবতা! দর্শন হলো না। 

রাঁজপুরী দেখতে সাধ গেল, কিন্তু সে সাধ পুর্ণ হওয়া! নিতান্ত ত সহজ 
কথা নয়। মনের কথা মাড়য়ারীকে জানালেম। রাঁজার দেওয়ানের সঙ্গে 
তার বড় বন্ধুত্ব। তিনি একদিন আমাদের সঙ্গে নিয়ে রাজপুরী দেখাতে 
গেলেন। রাজপুরীর গঠন পুরাতন হলেও দেখবার জিনিম বটে। রাজার 
তোষাখানা, হাওদাথানা, পীলখানা, কোতয়ালী, মালখানা, খাজনা খানা, 
দেওয়ানী, হকিতকী সকলেই দেখা হলো। রা্জকায়দা বটে। পূর্বে স্বাধীন 
হিন্নুরাজগণ যে. কিব্ূপ ভাবে রাজকাধ্য দেখতেন, কিরূপ ব্যবস্থায় প্রজা 

পালন হতে।, তার অনেক প্রমাণ পেলেম। রাজপরিবার যে হানে থাকে 

তাহার নাম “অন্দর মহল।” সেস্থানে প্রবেশ কর্ধার অধিকার কি? 

গ্রীষ্মকালে রাজ্বা যে ঘাঁড়ীতে বাস করেন, তার নাম “হাওয়া খান$।” 
হাওয়। খানা রাজবাড়ীর বাইরে । সব শ্বেতপাথরের গীঁথনী, এ বাড়ী নৃতন 
প্রস্তুত। 

রাজ। প্রতাহ প্রাতঃকৃত্য সেরে যে শিব দর্শন করেন, তাও দেখলেম । 

পুরীর মধ্যে এক পাথরের টাদনী। তারই সন্মুথে মন্দির, মধ্যে বাণলিঙ্গ 
শিব মূর্তি_নাম পশুপতি। চাদনীর পরে এক প্রকাণ্ড পাথরের যাঁড়। 
আমর! এই সকল দেখে তৃপ্তিলাভ কোরে বাসায় এলেম। আসতে আসতে 

মাঁড়য়ারীকে অনেক প্রশংসা কোল্লেম। তিনি অতি উদার ভাবে সে সব 

কথা যেন আমর! নিজগুণে বোলেছি বোলে উত্তর দিলেন। আহা! এমন 

লোক মেল! ভার। | 

পরার তিন মাস জয়পুরে থাকি। প্রত্যহই মনে হয় কাল যাব, কিন্ত 
কেমন যে মায়া, মাঁড়য়ারী পরিবারের সঙ্গে কেমন যে মমতা হয়েছে 
যেতে আর ইচ্ছা করে না। যাবার নাম শুনলেই বৃদ্ধ মাড়য়ারীর মাতা 

বলেন, কেন যাঁবেন, আমরাুকি অযভ্ব.:কোরেছি? যাবার নাম শুনলেই 

7. মাড়য়ারীর কন] বালিকা, কীদ2কাদ হয়, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে। যুবারা 
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বলে, “আর কিছুদিন থাকৃলে আপনাদের কি বেণী কণ্ঠ হবে? করি কি 

যেতে আর মন সরে না। বাঙ্গালী হয়ে ধা! করে মাড়য়ারীর মায়ার বদ্ধ 

হলেম, তবে ত তীর্থ দর্শনই বুথা হলো । মায়া কাটাতে তীর্থ ভ্রমণে এসে 
পথে পথে মায়ায় বদ্ধ হলেম? হ্ির কোল্লেম, কালই রওয়ানা! হব। সে 
দিন মনকে দৃঢ় কোল্েম । 

মাড়য়ারী বাড়ী ছিলেন না| তিনি আসতে আমাদের বাঁসনা! জানা- 

লেম। তিনি আরও ২১ দিন থাকতে অন্রোধ কোল্লেন। ইতি মধ্যে 

বাড়ীর পত্র পেয়েছি । তাতে লেখ আছে, আমর! ৬ মান প্রায় বাড়ী ছাড় 

তাড়াতাড়ি বাড়ী না. গেলে বিষরকার্যের অনেক ক্ষতি হবে। এই পত্র 

মাড়য়ারীকে দেখাতে আর তিনি আপত্তি কোন্লেন না। বন্ধুদের কাছে 

বিদাু নিলেম। বৃদ্ধা আশীর্বাদ কোরে বিদায় দিলেন। ঢাকার প্রিয় 
বন্ধু হেমচন্দ্রকে লিখে সেখান হতে চাঁরিটি ঢাকাই ফুল আনিয়ে রেখেছিলেন। 

যমুনাকে তাই স্বহস্তে পরিয়ে দিয়ে তার কাছে বিদায় নিলেম। বালিকা 
কে'দেই সারা হোয়ে গেল। তাঁর কানা দেখে আমার চোকে আর জল 

থাকুপো না। - 
মাড়য়ারী আমাদের সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত এলেন। এত যত্র কেউ কি 

কখন করে? গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে বাঁরঘার সেলাম কোল্েন। বোলে 
দিলেন, ণ্যদি কখন এ দেশে আশ! হয়, তবে যেন দর্শন লাভে বঞ্চিত না 

হই। আমরা মাড়য়ারী--আপনার! হিন্দু, এ বন্ধুত্ব স্থারী হবার সম্ভাবন! 
নাই। তবে যদি এদেশ আসেন, তবে যে একবার দেখ দিয়ে সুখী 
কোর্ববেন, আমার এ আশা অন্যায় নয়।” আমিও বথাসাধ্য উত্তর দিলেম। 

গাড়ী ছেড়ে দিলে, মাঁড়য়ারী আবাঁর সেলাম কোল্লেন। আমরাও প্রতি- 

সেলাম কোল্লেম। গাঙ়ী হস হুম কোরে ছেড়ে দিলে. আমরা মুখ 

বাড়িয়ে দেখতে লাঁগলেম, সজলনয়নে তখনো মাড়য়ারী দাড়িয়ে আছেন। 

এমন সহদয় লোক আর কি হয়? মনে হলো, ছাঁর সংসারে আর 

কাজ নাই। চিরদিন এই সদাশয় পরিবার ভূক্ত হয়ে জীবন কাটাই 1 
বল! বাহুল্য যে, এতদিন মাঁড়য়ারীর বাড়ীতে ছিলেম। আমাদের একটি 

পয়সাও ব্যয় হয় নাই। পাঠক! এমন এতিথি সেবা আর কেহ কোথায় 
দেখছ কি? 
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পু্ধর। , 
জয়পুর হতে রাঁজপুত্বনা মালয়া রেলে আজমীর পর্যযস্ত ১৪৮০ দিয়ে 

টিকিট কেনা হলো। এখান হতে গাড়ী বরাবর উচু হয়ে উঠেছে। তাইতে 

গাড়ী তত বেগে চলে না। চারিদিক দেখতে বড় মনোরম। গ্রাড়ীশুলি 

যেন পিপড়ের শারের মত উপরে উঠছে। এ দৃশ্য চোকে না দেখলে 
ধারণ! হয় ন।। 

যথাসময়ে আমরা আন্বমীরে পৌছিলেম। এখানে গাঁড়ী গান্ধী কিছু 
পাওয়া যায় না। যানের মধ্যে কেবল মাত্র একা ভরসা। একাঁতেই 
আমরা পুষ্কর যাত্রা কোল্লেম। একায় যাঁওয়! যে কি কষ্ট, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন 
অন্যে কেউ . বুঝিতে”পার্কেন না.। একায় যাওয়া আসা অভ্যাস ছিল, 

তবুও প্রায় আধমরা হয়ে বেল! ১২টা'র সময় পুঙ্করে এসে পৌছিলেম। 
এখানে - বাসা কোত্তেও অনেক সময় লাঁগলো। শেষে পুষ্ধরের তীরেই 
এক বাসা ভাড়া কোরে নানাহার সারলেম। পুদ্করের শীতল জলে প্লান 
কোরে শরীর স্নিপ্ধ হলো। - পথশ্রমেরও অনেকটা লাঘব হলো। সেদিন 
আর কোথাও বেরুলেম না। মনে স্থখ নাই। কেবল জয়পুরের কথীই 
মনে পোঁড়ছে। / 

পরদিন পুক্ষরে স্নান কোঁরে তীর্থ কাধ্য করা হলো। পুঞ্করের আয়তন 
এক ক্রোশেরও কম। জল অতি পরিষফার। কুস্ভীরও বিস্তর! পাগ্ডার! 

বলে,__“পুফরের কুমীরে মানুষ খেতে জানে না।” মানুষ খেতে জানে না 
কি বাগে পায় না, তার পরিচয় নেওয়ার অবসর আমাদের নাই । পু্ধরে 

মাছ অনেক। চাঁর ধারে বড় বড় বাঁড়ী।--তীরে বড় বড় চাতাল। সেই 

চাতাঁলে বোসে যাত্রীর! শ্রাদ্শান্তি করেন। পুষ্ষরের তিনধারে পাহাড়, 

একধাঁর খোলা । সেই দিকেই লোকের বসতী। এখানকার লোকজন 
বড় ভদ্র। পাঁগারাঁও বেশ ভদ্র। যাত্রীর উপর পীড়ন নাই। যা দাও 

তাতেই সন্ধষ্ট। পাণ্ডার|- আমাদের সঙ্গে করে ব্রহ্গপুকুরে পুজা ও শান্ধশাস্তি 
করালেন। পরদিন সাবিত্রী দর্শনে যারা কোল্লেম। 

সাবিত্রীদেবীর মন্দির পাহাড়ের. উপর। পাহাড়ের পাথর কেটে বেশ 
সিঁড়ি প্রস্তত হয়েছে, কিন্তু পিঁড়িগুলি একবারে খাড়া উঠেছে বোলে উঠতে 
বড় কষ্ট হয়। কি করি, আমরা কষ্টেশেষে উঠলেম। সাবিত্রী মন্দির 

€)1)6 5176০) 10119 ৯5 210901)0) 

( ৩০ ) 



২৩৪ শাস্তি-কুঞ্জী। 

অতি ছোট। তাঁরই মধ্যে শ্বেত প্রস্তরের সাবিত্রী মৃত্তি বিবাহ কোচ্চেন। 
এই সাবিত্রীর বংশ নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আঁছে। কেউ বলেন 

ইনি ব্রহ্মার গড়্ী, গায়ত্রীর স্বপত্তী। কোন কোন পা বলেন, ইনি 
সত্যবানের পত্ী। সাবিত্রী িনিই হউন, এ'র মাথায় সিন্দুর দিলে অন্মাত্তরে 
পুরুষের পত্রী বিয়োগ আর স্ত্রীলোকের বৈধব্যও ঘটে না। আমরা যথাসাধ্য 

সাবিত্রীকে পুজা কোরে প্রসাদ ও সিন্দুর সংগ্রহ কোরে নেমে এলেম। 
তাঁর পর ব্রন্সপুর দর্শন কোল্লেম। ব্রহ্দপুর পাথর দিয়ে গাঁথা, সামনে 

টাদনী। সেই মন্দিরের মধ্যে রক্তবর্ণ চতুভূ্জ ব্রহ্ধ! বিরাজ কোঁছেন। 

সেখানে যথাসাধ্য ফুল আর পষ্টবন্ত্র দিয়ে ব্রক্মার পুজা সারলেম । 
্রহ্পুর হতে পাঁতালেশ্বর দেখতে গেলেম। কাশীর পাঁতালেশ্বরের ন্যায় 

এ পাঁভালেশ্বরও পাঁতালের মধ্যে । নামতে গা কেপে উঠে। সিঁড়ি আছে 
আঁর উপর হতে একটা মোটা শিকর্পণ ঝুলিয়ে দেওয়া আছে। তাতেই ভর 

কোরে লোকে পাতালেশ্বর দেখতে- গহ্বরে নেমে যায়। কাশীর পাতালেশ্বর 

অদৃষ্ট ক্রমে দেখা হয় নাই, এখানকার পাতালেশ্বর না দেখে আর থাঁকতে 

পৃর্ধেম না। প্রাণটি হাতে কোরে--শিকলে দেহের ভার রেখে অভি সাবধানে 

পাঁতালেশ্বরের- শহবরে নাঁমলেম। যথাসাধ্য পুজা দিয়ে__পাতালেশ্বকের 
দর্শন কোরে তাড়াতাড়ি উঠে এলেম। কি জানি? বেশীক্ষণ থাকতে 

সাহস হলো না! 

: এখানে খাদ্য দ্রব্য ভাল পাঁওয়া যায় নাঁ। বাজার হাঁট নাই বোল্লেও 
চলে। পুষ্করের ধারে খানচেরেক দোকান আছে। তাতেই যে জিনিস 
আছে, যাত্রীদের তাই ভরসা । 
আমরা আর এখানে বেশী দিন থাকলেম না। বিদেশে খাবার কষ্ট 

হলে, মানুষ ক দিন টিকিতে পারে? আমরা পরদিনই পুষ্কর হতে রওনা! 
হলেম। 

ঞ 
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মথুরা | 
পুফর হতে আবার জয়পুরে এলেম। এত শীঘ্র আমরা মাঁড়য়ারীজীর 

আজ্ঞা প্রতিপালন কোত্তে পার্ধ বোলে বিশ্বাস ছিল না। মনের কেমন 

গতি, বিধাতার কেমন নির্বন্ধ,। আবার আমরা জয়পুরে এলেম। যখন 

মাড়য়ারীজীর দরজায় গাড়ী লাগলো, তখন রাত ৮টা। ডাকতেই-_নাম 

কৌঁত্তেই মাড়য়ারীজী বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলেম, 

যেন বড়ই আনন্দিত হয়েছেন। বুড়ী এসে কত আদর কোলে। যমুনা সেই 

রাত্রে এসে হেঁসে কুশল জিজ্ঞাসা কোল্লে। আনন্দে সকলের মুখই 
প্রফুল। বিদেশী বাঙালীর আগমনে একটি ভিন্ন জাতীয় পরিবারের এত 

আনন্দ--বড়ই আঁশ্চধ্যের বিষয় । 

জয়পুরে আরও এক পক্ষ কাঁটালেম। একপক্ষ পরে আমরা তন্দুল 
জংশনে এলেম। আর এক দিন তন্দুলায় থেকে মথুরা যাত্রা কোল্লেম। 
তন্দুলা' হতে হাতারমন জংশন ভাড়া 1/৫ আনা । আমরা যথা সময়ে 

টিকিট নিয়ে হাতারস জংশনে এলেম। এখান হতে শাখা পথে মথুরা 
ভাঁড় ।০ আঁনা'। ঢ 

মথুরায় বাসার জন্যে তেমন কষ্ট পেতে হয় নাই। আমরা একজন, 
ব্রজবাঁসীর কৃপায় অবিলম্বে বাসা পেলেম । আমাদের বাঁসা যমুনার তীরেই 

সেদ্রিন আর কোথাও যাওয়া হলো না। সন্ধ্যার সময় কুজানাথ দেখতে 

গেলেম। কুজানাথের মন্দিরের সামনে অতি পবিত্র বিশ্রাীমঘাট। কত্ত 

যাত্রী দাড়িয়ে ভক্তিভাবে কুজানাথের আরতি দেখছে। প্রবাদ, কৃষ্ণ 

বলরাম কংসবধ কোরে প্রত্যাগমন কালে এই ঘাটে বিশ্রাম কোরেছিলেন। 

এই জন্ত এ ঘাটের বড় সন্মান। (১) আমরা কুজানাথের আরতি দর্শন 

কোরে বাসায় এলেম). ৰ 

' পরদিন প্রাতঃকাঁলে ফ্রুবঘাটে দ্লীনাদি করা হলো । তীর্থ পুরোহিত 

শ্রাদ্ধশান্তি করালেন। গ্রুবঘাটের উপরেই ঞ্রবমন্দির। ক্ুবজীর মুষ্তি 

শ্বেত পাথরের। গ্রুবের পুজা শেষ করে নিকটের কয়েকটা দেবতা দেখলেম 
স্পা 

(১) শুনিলাম লোক মুখে কৃষ্ণবলরাষ। 

কংস বধ কৌরে তথ। করেন বিশ্রাম ॥ 

০ ্ তীর্থ দর্পণ | 

নিউ 
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মথুরাঁর ঘরে ঘরে দেবতা, ঘরে ঘরে কৃষ্ণ, ঘরে ঘরে বলরাম, ঘরে ঘরে 

রাধায়াণী। এ সব দেখে কি শেষ কর] যায় ?. 

, পর দিন শান কোরে মধুবন প্রদক্ষিণ কোল্লেম। শুন্লেম, মধুবন 

গ্রদক্ষিণ না কোলে এখানকার তীর্থ ফল লাভ হয় নাঁ। মধুবনের নিকটে 
অনেক দেবালয় আছে। সেগুলিও দেখ হলো। এ সকল দেবাঁলয়ে 

সামান্ত পয়সা দিয়ে প্রণাম কোলেই হলে । 
মথুরায় ভওদলের বড় প্রাছুরভাব। ধার সাধু, তারা নগরের প্রাস্তভাগে 

বাদ করেন। লোকালয়ে কোন সংত্রব তারা রাখেন না। আর যে সব 

তগুদল স্থার্থসাধনের জন্তই কেবল ফেরে, তাঁরা রকম রকম ভেক নিয়ে 

যাত্রীদের ফাঁদে ফেলে আপনার কার্ধ্োদ্ধার করে। 

মথুরা মন্দ সহর নয়। অনেক লোকের বসতী) রাস্তাঘাট সহরের 
উপযুক্ত । থাদ্যস্তথুথও নিতান্ত মন্দ নয়। এখানকার চৌৰে আর শেঠজীরাই 
কি ধনে কি মানে প্রধানি। শেঠজীদের ধন ব্যবসায়ে আর চৌবেজীদের 

ধনমান যাত্রীদের কৃপায় । তারা যাত্রীদের নিকটে রকম রকম উপায়ে 

দান গ্রহণ কোরে বড় হয়েছেন। 

দেঘালয়ে মধ্যে শেঠজীদের দেবালই প্রধান। যমুনার তীরেই এদের 
দ্রেবাঁলয়। মন্দিরেব ধারে ধারে চকবন্দী আনকগুলি ঘর। সদর দরজার 

উপর নহবতখান।। স্রেখানে সময় সময় নহবত বাঁজে। মন্দিরের সামনে 
বেশ প্রশস্ত পাথরের চাদ্নী। প্রবাদ, স্বয়ং দ্বারকানাথ সেই শেঠের মন্দিরেই 
বিরাজ কোচ্চেন। শেঠের দেবভক্তি আছে। তাদের বিশ্বাস, তাদের 

সমস্তই দ্বারকানাথের ক্কপায়। এই ভক্তি আছে বোলেই বুঝি শেঠের এত 
সমৃদ্ধি। আমর! দারকানাথকে দর্শন কোলেম। পুজা দিলেম। প্রণামী 
এখানে লওয় হয় না। পাগ্ডারা কোন গোলমাল করে..না। তবে 

মন্দিরের বাইরে তেমন হাবাঁবোব। যাত্রীদের কাছে ছুই এক পয়সা যে 
আদায় না করে এমন নয়। রর 

আমর দ্বারকানাঁথ দেখে কংস গড় বাঁ কংস কারাগার দেখতৈ গেলেম। 

গড়া ছিল, ছুরাঁচার কংম দেব্কী ও বন্থুদেবকে কারাগারে দিয়েছিল। কৃষ্ণ 
বলরাম কংসকে নিধন কোরে পিতামাতার উদ্ধার করেন। যতবার এই 

ঘটনা পোড়েছি, ততবার এর সংযোগ . স্থানটা দেখতে বাসনা হয়েছে। 
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_ শীন্তি-কুণ্জী। ২৩৭ 

আজ €সই বাসনা পুর্ণ কর্ধার দিন। পাগাজীর সঙ্গে দ্রতবেগে কংশ 
গড় দেখতে গেলেম। গিয়ে যা দেখলেম, তাঁতে ত অবাঁক! ঘরে বসে 

চোক বুজে কংসগড়ের যে ছায়াছৰি এঁকেছিলেম, মনে মনে কংসের 

কারাগার সম্বন্ধে একট লম্বাচওড়া ধাঁরণা ছিল, সে সব ভেসে গেল। 
দেখলেম, একটা উচু পাড়মাত্র রয়েছে। পাগ্ীাজী পরম আলকঙ্কারীক, 
সালঙ্কারে গড়ের বর্ণনা কোল্লেন। কিন্ত আমার মন বুঝলে! নাঁ। বড় 
ছ্যখিত হলেম । : 

তারপর প:গুাঁজী ক্রমান্বয়ে চাঁণুর মুষ্টক বধ," কংস বধ, রজক 
বধ যে সকল স্থানে হয়েছিল, সে সকল স্থান দেখালেন। দেখলেম, এক 
একট! টিবিমাত্র পোড়ে আছে। 

মথুরার অন্তান্ত দেবালয় এক দিনে যত পারি, দেখলেম। ছুঃখের বিষয়, 
কটা প্রধান ,দেবতা ব্যতীত সকলগুলি দেখে তৃপ্ত হতে পাল্লেম না। অগতা 
বাসায় ফিরে এসে পাগাজীকে বিদায় কোল্লেম। একদিন অতিথি সেবা 

করানো হলো, একদিন কুমারী পুজা, কুমারী ভোজন ও কুমারীদের বন্ত্ 

দান করা হলে । তার পর ব্রজবাসী বিদায় কোরে গোবিন্ধঠাকুর নাম 

একজন বৃদ্ধকে ১।* সিকাঁর ভোগ দিয়ে মথুরা দর্শন শেয় কোরেম। আশ্চর্যের 

বিষয় যে, গোবিন্দ ঠাকুর নাকি মুক্তিমান কৃষ্ণের অবতার । বল! বাহুল্য, 
ভোগ দিলেম-__কেবল খাতিরে । 

মথুরার প্রধান পাণ্ড গুরুদাসজীর মুখে প্রমীণ সহিত এখানকার তীর্থ 
মাহাত্ম্য যথাশ্রুতি ' বর্ণনা করা আবশ্যক বোলে মনে করি। তিনি 

বোল্লেন,' “জ্যেষ্ঠা কিন্বা মূলা নক্ষত্রযুক্ত শুরুদ্বাদশীতে যমুনায় স্নান কোরে 

কম্তাদি পুজায় অশ্বমেধ ফললাভ হয়। (১) ভগবান বরাহ বলেছেন। 

মথুরার তুল্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। (২) ভগবান যথাবিহিত তর্পণাদি 
করলে জীব নিশ্চয়ই অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে থাঁকেন। 

(১) যমুনা সলিলে ন্নাতঃ পুরুষে! মুনিসত্বম | 

জ্যেষ্টানুলাহমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাস কৃৎ। 

অস্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্র।প্রোত্যবিকলং ফলং। 

বিষণ পুরাঁণ। 

(২) ন বিদাতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে। 
? তাতে তত ততই তির ররর 
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গোকুল। 

গোকুল যমুনার অপর পারে। আমর! নন্দপুরী দেখতে যমুনা পার 

হয়ে গোকুলে এলেম। গোঁকুল দেখে তেমন, পরিতৃপ্তি হতে পাল্লেম 

না। নন্বপুরী, অতি জীর্ণ।-তার মধ্যে কেবল পিতলের নন্দ, 

যশোঁমতী, কৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, মুদাম গ্রভৃতি সাজান আছে । এখনে 

দেখবার জিনিম্ কিছু নাই, ভক্তি হয় এমন কোন দেবাঁলয় নাই, কেবল 
পাগ্ডাদের উৎপীড়ন, আর দেহি দেহি রব। আমরা বেশীক্ষণ গোকুলে 

থাকূলেম না। পাঁগর উতৎপীড়ন €দখে,-তাদের লম্বা লম্বা কথা শুনে 

বড় বিরক্তি বোধ হলো । আমরা আবার মথুরায় এলেম। 

বুন্নাবন । 

পরদিন আমর! বৃন্দাবনে যাত্রা কোর্লেম। এখান হতে ৮ আনা মাত্র 
গাড়ী ভাড়া । বৃন্দাবনে আমরা রাত ৭ টার সময় পৌছিলেম। বুন্দাবনে 
ধার বাসায় আমরা থাকবো, তিনি মথুরা হতে আমাদের সঙ্গে কোরে 
নিয়ে গেলেন। বাসার জন্যে আর কোন কষ্ট হলো না। আমর! সকলে 

তার বাসায় এসে সে দিন বিশ্রাম কোল্লেম। 
এখানে প্রধান দেবতা সাতটা। শ্রীগোবিন্দ- শ্রীগোলকনাঁথ, শ্রীমদ্ন- 

মোহন, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধিকাঁরমণ, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীশ্যামস্থন্দর 
আমরা যমুনায় স্নান কোরে দন্ধ্যাহিক কোরে অন্য প্রথমে গোবিন্দ দর্শন 

কোল্লেম। গোবিন্দ দর্শনই যাত্রীর সর্ব প্রথম আবশ্যক । কিড় গোবিন্দ 
গোগীনাথ ও মদনমোহন, এই তিন জনকেই সমান প্রণাণী দিবার ব্যবস্থা 
আছে। গোবিন্দ বাড়ীতে ২০ টাক দিয়ে লাল কাপড় কিনতে হঙ্প 

এদের সাঁধারণ লোকে “লাল যাত্রী” বলে। উ 
আমর! গোবিন্দজীকে ভেট দিয়ে প্রবেশ কোল্লেম। দেখলেম, দিব্য 

পাঁথরে মুত্তি। আমরা মন্ত্র পাঠ কোরে গ্রোবিনজীর পুজা কোল্লেম। (৩) 
এপ আস ও? লা পপ পপ ০ পা 

সমত্বং মধুরায়াহি প্রিয়াং মম বন্গদ্ধরে | - 

বরাহ পুরাণ। 

(৩) ও নমে। ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষণ ভ্তাঁয় চ 

জগদ্ধিতায় কৃপায় গোঁবিন্দায় নমোনমঃ 
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তারপর রাধিকা দেবীকে ধ্যান (৪) কোরে পূজা ও প্রণাম কোলেম। ৫৫) 

তারপর সত্যভামা, জাঁমুব্তী, রুক্মিণী ও রাধিকা একত্রে পুজা (৭) ও পরে 
গোবিন্দের সহিত পুজা কোল্লেম। (৮) এখানকার পুজা সেরে আমরা এক . 

এক কোরে গ্রোগীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, মদনমোহন, রাঁধাদামোদর, 

শ্যামসুন্দর,। কেশব ও গোকর্ণেশ্বরকে পূজা ও প্রণাম কোল্পেম। রাস্তায় 

আসতে বৃন্দাদেবীকে পুজা কল্পেম। তারপর গৌব্ধন দর্শন কোস্তে 
গেলেম। দেখলেম, গৌবর্ধন একটি অতি ক্ষুদ্র পাহাড়। গোবর্ধনের এক 
স্থনিই তীর্থ, সেখানে গিয়ে যথামন্ত্রে প্রার্থনা ও পুজা কোল্লেম। (৯) 

তারপর গোব্ধনের নিকটে মাঁনসগঙ্গা, কৃষ্ণরোবর, রাধাকুণ্ড, শ্যমিকুণ্ড 

দর্শন কোল্লেম। সময়ে সময়ে ঘুরে ফিরে বৃন্দাবনের আরও কয়েকটা কুও 
দেখেছিলেম। তবে যে কটার নাম পূর্বে কোল্লেম, সেঁই গুলিই প্রধান। 

কুণ্ডদর্শষ্কের পর আমর! মধুবন, নিকুগ্াবন, সেবাকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ, তাঁলবন, 

ভাণগীরবন, তমালবন, নিধুবন দেখলেম। বন আর কুঞ্জ বোলে আমাদের 
যে ধারণা ছিল, অভিধানে বন ও কুঞ্জের যেরূপ অর্থ দেখি, এ বনও 
কুঞ্জের তুলনায় সে সব ধারণ! নষ্ট হলো। ছু একটি সামান্ত গুছ 

লতাপাতা ঘিরে রেখে পাগার দলে বুজরুকী জাহির করার. প্রথ প্রশস্ত 
করেছে। এ দেখে ভক্তি হওয়া দূরে থাক, দর্শনার্থীর অন্ববিশ্বাস দেখে 

দুঃখ হয়। 
1৮ পপ পপ ্সসপপপসস্স্সা 

(৪) ও ফুললেন্দিবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্ীবৃতং সপ্রিয়ং । 

শ্রীধৎসাস্কমুদারকৌন্তভধরীং পীতান্বরং হন্দরং ॥ 

গোঁপীনাং নয়নোৎপলাঙ্চিত তন্ুং গোপাঁসংঘাবৃতম, 

গোবিন্দং ফলবেণুবাদনপরং দিব্যা্সতৃষং ভজে। 

(৫) ও" বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ঃপ্রিয়। ম্দনমোহিনী। 
প্রসন্না ভব মে দেবী শ্রারাধে ত্বাং মমামাহং | 

(৭) ও" বুভানু তাং"্ঘন্দে জীবা নন্দ প্রদায়িণীং 

কৃষ্শ্রিয়তমাং দেবীং বুন্দ।বনধিলাপিনীং। 

(৮) ও" নমন্তে নরকারাত্তে নমন্তে মধু্থদন । 
ূ অপ্রমেয় প্রসীদান্মদ্দংখ হন, পুরুযোত্তস। 

(৯। ও' গোবদ্ধন ধরাধর গোঁকুল ভ্রাণকরণ 

ধগুবাহু কৃতোচ্ছা য় গবং কোটাপ্রদোভব। 
আরা রিারাররেচ০:০০০০৮৯০০০৭১পজ কিরামের রেট 
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একটি মজার কথা । শ্রখানকার লোকেরা বলে, যাত্রীরা বিশ্বাস করে 

যে, কৃষ্ণের বিহার কুঞ্জের বিহার কুটিরে পুষ্পশয্যা কোরে ভাল বিষুপুরে 

কি গয়্ার মিঠাকড়া * ফরসীতে চড়িয়ে দোর বন্ধ কোল্পে লোকজন 

বাইরে থেকে বেশ. ফরসীর ভূড়,ক ভুড়ক টান শুন্তে পাওয়! যাঁয়। সকালে 
ঘর খুললে বেশ বুঝতে পারা যাগ যে, ছুজন শুয়ে বেশ এপাশ ওপাঁশ, 
কোরেছে। রহস্ত বুঝতে আমাদের বেশী সময় লাগলো না। আরও 

শুন্লেম, নিশিরাত্রে জাগরীত হলে যমুনাঁকুলে কৃষ্চের বীশীর স্বর শুন্তে 

পাওয়া যায়। এ রহস্তও যে খ্ররূপ, তাতে তাঁর সন্দেহ কি? বুজরুকীর 

বুজরুকী, সাধারণ বা ভক্তের অতিরঞ্জিত ঘে কতদূর হতে পারে, কৃষ্ণের এই 

অবনতিই তার প্রমাণ। মূর্থলোকে ভাবে, কৃষ্ণ আজও বাঁশী বাজিয়ে 

বেড়ান। জাঁনে না যে, এ কথায় কুষ্ণচরিত্রে কতদুর কলঙ্ক দেওয়া হলো। 

রুষ্ণকে আরও উন্নত কোত্তে গিয়ে-অতিরঞ্জিত কল্পনায় জড়ীষ্ুত কোরে 

কৃষ্ণের সর্বনাশ করে। এতে বরং ভক্তির অন্তরায় ঘটে । 

এখানকার লালাঁবাঁবুর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণত্রই সকল বিষয়ে প্রধান । 
প্র্ষাণ্ড মন্দির, টাদনী, সেবার ব্যবস্থাও চমতকর। দীনছুঃখীর জন্ত মন্দির ' 
ঘ্ার অবাক্ষিত। সকলেই ইচ্ছামত পপ্রসাদ পায় প্রণামী দিবারও তেমন 
শক্তাশক্তি নাই। আরও ব্যবস্থা, ধিনি যেরূপ প্রণাধী দেবেন, প্রত্যর্পিত 
প্রসাদাদির মূল্য তাঁর সওয় গুণ হবে। ১ টাকা দিলে, পাচ সিকার 

জিনিস পাঁওয়! যাকস। এমন ব্যবস্থা আর কোথাও নাই। অতিথি অভ্যাগত 
দীন কাঙাল সকলেরই সহিত এর1 সমান ব্যবহার করেন। এদের ব্যবহারে 

সকলেই তুষ্ট। 
এর পরেই শেঠ বাবুদের কুঞ্জ ॥ এখানে অতিথি সেবার ব্যবস্থা আছে 

বটে, কিন্তু পাঁচজনে পোড়ে সে সব ব্যবস্থাকে অব্যবস্থা কৌরে তুলেছে। 
বাবুরা কি সে সব খবর পান? সাহাজী আর টিকারীর রাণীর দেবালব 
এর নীচে। এখানেও এ দশা। মহান্তের রাধাকান্ত মন্দির একটার 
নীচে। এখানে দেহি দেহি রব ভিন্ন আর কিছু শুন্তে পাওয়। যায় না। 
বাধা আধুলী না ফেললে এক মুঠা প্রসাদ পাবার উপায় নাই। এছাড়া 
বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের অভাব নাই। এদিকে ঘরে ঘরে যেমন রাধা কৃষ্ণ, 
তেমনি ঘরে ঘরে রাঁসলীলা । 
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এখানকার গোপেশ্বর নামক শিব পিঙ্গের বছমান। মলাত্রীরা যত কের 

এঁর পুজা করেন। তীর্থ ব্যবহারে আমরাও পুজা কোল্পেম। | 
তারপর আমর! শিঙার বট দেখতে গেলেম। রাধিকা প্রাণকাস্তকে 

এই ব্টতলার সাজিয়েছিলেন বলে এর এত মান। শিঙার ব্ট যমুনার 
তীরেই অবস্থিত। এর নিকটেই চৈতন্ত মৃদ্তি। এ ছাড় সুবল ভাণ্তির 

বনে, লক্ষ্মী বিল্লবনে, রাধা মানসরোবরে অধিষ্ঠান কোচ্চেন। এ গুলি 
যমুনার ও পারে। রাস্তায় বড়, তবু পার হয়ে দেখে এলেম । 

তারপর “রাধা বাইকে” দেখতে গেলেন। বাঁধাবাই মানবী, বস 

বাট পররষট্টির কম নয়। ইনি শিলাঘুর্তি নারায়ণকে পেটের মধ্যে রেখে- 
ছেন। ভোগ দিলে নার'য়ণ বমি করে যাত্রীদের মনোরথ পুর্ণ করেন। 
আমর! যখন গেলেম, তখন রাঁধাবাই মোড়ায় বনে গুড,ক তামাক খাচ্চেন। 

চারিদিকে ষণ্ড ষগ ধরখের পাগ্ডারা বোসে আছে। আমর! যেতেই এক- 

জন পাণ্ডা আগন দিলে। স্বগত জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমাদের বাঁসন! 

জেনে আগে ভোগের কড়ি বুঝে নিলে। শেষে একখানি ছোট পাথরের 

থালায় একটু মোঁহনভোগ ভোগ, আর তাঁর উপর চারপাঁত তুলসী রেছে 
রাধাঁবাই কাপড় ছেড়ে নামাবলী গায়ে দিয়ে এলেন। তারপর বার কতক 

“ওয়াক ওয়াক” কোরে কুলের মত একটী শীল বমন কোল্পেন। তারপর 
সকলকে দেখিয়ে আবার গিলে ফেল্লেন। 

বৃন্দাৰনের শোভ1। নিতান্ত মন্দ নয়। বৃন্দাবনকে একটী নগর বলা 

যেতে পারে। পথ ঘাট বেশ প্রশস্ত। নগরের লোক গোবিনের কৃপায় 

এক রকম স্বচ্ছন্দেই থাকে। যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা কোরে জীবিকা নির্বাহ 

কর1 বুন্দাবনের আবাল বৃদ্ধের সংস্কার। এখানে লেখা পড়ার চচ্চা বু 

কম। যাত্রী ধোল্পেই যখন পয়দা, তখন কে পয়সা খরচ কোরে লেখ 

গড়া শেখে ? এখানে মূর্লোকই অধিক | বৃন্দাবনে বড় বানরের উপদ্রব । 

এদের জালায় জিনিস পত্র রেখে নিশ্চিন্ত হবাঁর যে! নাই। 

থাদ্যদ্রবা একরকম সবই মেলে, তবে দূর বড় অতিরিক্ত । তরকারীও 

ন! পাওয়া যায় তা নয়ন কিন্তু তেমন স্বাছ নয়।--গোপের বুন্দাবনে দধি- 

দুগ্ধের অভাব নাই, তবে যেন একটু বিস্বাদ বোলে বিুবচনা হয়। এখান- 

কার ধর! বাসেন্দ হয়েছেন, তারাও একরকম কৃষ্ণ-জীবি। 
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২৪২ শান্তি-কুপ্জী। 

ব্ভিগরের প্রাশয়ও বিস্তর । যুবতী বৈষ্ণবীরা দেহি দেহি রবে এড 

শবরক্ত করে যে, তাঁদের হাতে নিস্তার পাওয়া ভার। কি গৃহস্থ, কি বৈষ্ণব 

সকল স্ত্রীলোকেই এখানে ইচ্ছামত যেতে আস্তে পারে। স্ত্ীস্বাধীনতাঁর 
চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত, আর তার ফলাফল দেখতে হলে, একবার বুন্দাবনের ব্যাপার 

সমালোচন! কর! আবশ্যক । | 

বৃন্দাবন দেখা শেষ করে, আমর! অন্যত্র যাবার মতলব আটতে লঁগলেম। 

এখন যাই কোথ! ? 

পৃ্থীরাজ। 

আমব! বৃন্দাবন হতে মথুরা শাণা পথে হাতাছ্ধদ জংসন এসে 

পৌছিলেম। এখান হতে ১৫ আন! দিয়ে টিকিট নিয়ে দিলী রওনা হলেম । 

আমর! বেলা ৮টার সময় দিল্লী পৌছিলেম। ইষ্ট ইগ্ডিয়া রেলের শেষ 

ষ্টেশন দিল্লী । দিল্লী ষ্টেশনের শোভা বড় চমৎকার । এখানকার মস্জিদ্- 

জলি দেখিবার জিনিস বটে। দিল্লীতে মস্জিদের সংখ্যা করা বড় সহজ 

কথ। নয়। এখানকার পমাধিস্থান দেখবার জিনিস। আমর! দূর হতে এ 

সব দেখলেম। দিল্লীতে আমাদের বাসা কোত্তে হলো না। এখানে যে 

সকল বাঙালী বাঁবু আছেন, তার! বাঙালীদের বড় যত করেন। আমরা 
ক্ুষ্ণবাবুর বাসায় থাকলেম। বাঙালী বাবুরা সন্ধ্যার সময় দেখতে এলেন। 

সদালাপে পরম সন্তুষ্ট হলেম। দেশের গন্ন কোত্তে রাত অনেক হয়ে গেল। 

আহারাদি কোরে শয়ন কোল্েম। 

পৃ্থীরাঁজপুর এখান হতে প্রীয় ছয় ক্রোশ দূরে। সকালে আমরা 

ঘোড়ার গাড়ীতে পৃর্থীরাজপুর দেখতে গেলেম। ক 

পৃথ্বীরাজপুরের ঘর অতি জীর্ণ, তবুও এখনো বেশ শক্ত আছে বোলে বোধ 

হলো । আমর! ঘরবাঁড়ী কারুকার্য দেখে কুতব দেখতে গেলেম। কুতব 

আমাদের কলিকাঁতার মন্ুমেপ্টকে হারিয়ে দিয়েছে । এত উচ্চ যে, উপরের 

দিকে চাইলে, মাথার কাপড় পোড়ে যায়।. কুতবে উঠবাঁর সিঁড়ি আছে, 

আমর! বছুকণ্টে ভার উপরে উঠলেম। নীচের দিকে চাইতে মাথা ঘুরতে 

লাগলো । নীচে আমাদের গাড়ী ঠাড়িয়ে ছিল, সেখানি দেখতে যেন 
পাপা 
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শান্তি-কুপ্ত। ২৪৩, 

খেলনা! গাড়ী বোলে বোধ হলো। পাগ বাঁধা কোঁচম্যানিকে যেন একটা 
রূপী বাদর বলে বোধ হতে লাগলো। ধন্য কারিকরের কার্য। এতদুর 
কি করে গেঁথেছে, তা ভাবতেও পাল্পেম না । নেমে এলেম । ডি £ 

পৃথ্ীরাজ যেখানে যজ্ঞ কোরেছিলেন, সেই স্থানে একটী অষ্টধাতুর" 
দণ্ড পৌতা আছে। যে যচ্জে অসংখ্য রাজপুত বলি হয়েছিল, যে যজ্ঞের 
ফলে হিন্দুর গৌরবরবি চিরদিনের জন্ত অন্তমিত হয়েছে, সে যজ্ঞের 
নিদর্শনও অনেক দেখলেম+ অস্ত্রাগার, ধনাগার, সব দেখলেম। তবে, সে 

সব দেখে আর ফল কি? অস্তরহীন অজ্জ্যগার, ধন্হীন .ধনাগার দেখে 

তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? 

যোগমায়। 

যোগমাঁয়। মন্দিরও দেখলেম। দেখলেন এক টৌকাঁর ভিতরে এক- 
খানি শীলা । এখানে কজন সন্যাদীও দেখলেম। সন্যাসীরা আমাদের, 
দেখে দীর্ঘ দীর্ঘ জট নাড়া দিয়ে পয়সা নেবার সাড়া দ্িলেন। যথাশক্তি 

দন কোরে তাদের নিরন্ত কোল্পেম। এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাত গভীর, 
এক ইদারা আছে। পয়সা দিলে ছোট ছোট বালকের গাইতে ঝাঁপ 

দিয়ে পড়ে। আমরা যেতেই বালকের থিরে দীড়ালো । কে পোড়ৰে 
তারই মীমাংসা হতে লাগলে! । আমরা বাঁলকদের পেটের দাঁয়ে এই 
অধীমসাহসিকতার কার্যে নিবৃত্ত কোরে, প্রত্যেককে এক একটা পয়স! 

দিলেম। তাঁর সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় হলো। এদিকে বেলাঁও অপরাহ্ন হে, 

এলে! ৷ আমর! তাঁড়াতাঁ় দিল্লী যাত্রা কোল্লেম। 
(হাতি) সপ 

অযোধ্যা । 

" দিপ্পীতে আর তিনদিন থেকে আমরা মোগলসরাই এলেম । দিল্লী হতে 

মোগলসরাই ভাড়া ৬/* আনা । এখান হতে আবার আউদ ও রহিল খণ্ড 

রেলে অযৌধ্যা ভাড়া ১।৮৫ আনা । * দিল্লী হতে অযোৌধা]য় আস্তে আমাদের 

প্রায় সাঁড়ে চ'রিদিন লাগলো । অযোধ্যার মিছিরটোলীতে আমর বাঁসা 

কোল্লেম। এখানে তিনদিন কাল আমরা আর বাস! হতে বেরুলেম না। 
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২৪৪ শীস্তি-কুপ্তী। 

পথের ক্--গায়ের ব্যথা মোরতে তিনদিন 'কাটলে।। চাঁর দিনের দিন 

সকালে সরোবরে স্নান কোরে এলেম। সরযু আমাদের বাসা হতে প্রায় 

ছু ক্রোশ দূরে। 

তবোধ্যায় সথখসমুদ্ধির কথ! আগে যে সকল প্রবাদ ছিল, মহাকবি বাল্মীকি, 
ষে বর্ণনা করেছিলেন, এখন তার কিছুই নাই। সে রামরাজ্যও নাই, সে 
রাজপাটও নাই, সে স্ুথসৌভাগ্যও নাই । অযোধ্যা, দেই রামাবতাঁর 
রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা এখন একটা ক্ষুত্র নগরী! দে সকল রাজ- 

পুরী এখন একটা স্তূপ, সে সকল দেবালয় এখন লোক দেখান ঠাট। সে 
সকল বিবরণ এখন ঠাকুরমায়ের গল্প, আর পয়সা আদায়ের ফিকির। পুর্ব 

গৌরব এখন কিছু নাই । ৫১) 
0) কোশলে। নাম মুদিতঃ ্ বীত লনপদে! মহান্। 

নিবিষ্ট সয়যূতীরে প্রস্তৃত ধনধান্যবান্ ॥ 

অযে।ধা! নাম নগগী তত্র।সীৎ লোক বিশ্রুত]। 

নুন! মানষেক্দ্রেন য। পুরী নির্দিতা স্বয়ন্॥ 

আয়তা দশ চ দ্বেচ যোজন।নি মহা'পুরী। 

শ্রীমতী স্ত্রীণি বিস্তী। বিভক্ত মহাপথ। ॥ 

রাঁজম।গেঁন মহত। সথবিভক্তেন শোভিতা। 
মুক্ত পুষ্পবিকীর্ণেন জলরিক্তেন নিতযশঃ ॥ 

তাং তু রাঁছ। দশরথে। মহারাষ্টরবিবর্দানঃ | 

পুরীম। ঘাসয়।মাস দিবিদেবপতিষধথ। ॥ 

কপাট তোরণবতীং হজিবাস্তরাপণ।ম, | 

সর্বযস্ত্ যুধবতীং উদ্িতাং সর্ব্বশিল্লিভিঃ ॥ 

স্ত মাগধসম্বাধাং গ্রমতী অতুল প্রভাম। 

উচ্চাট্রীঅধ্বজধতীং শতব্বী শত সন্কুলাল ॥ 
বধূনাটক সই্থৈশ্চ সংসুক্তাং সর্ববতঃ পুরীং। 

উদ্)ানাভ্রধনোপেতং মহতাং শালমেথল।ম ॥ 

দুর্গগ্ভীরপরিথাং ছুর্গ।মন্যদু'রাসদাম । 

বাজিবারণসম্পূর্নাং গোভিরষ্ট্রেঃ খতৈস্ত র| ॥ 
সামস্তরাঙগসংড্বৈশ্চ ঘলিকর্দ্াভিরাবুতীম. 1 

নানাদেশ নিবাসৈশ্চ বনিক, ভির্রুপশোভিভাম 1 

শ্রাসাদৈঃ বত্ববিকৃতেঃ পর্ধধতৈরিৰ শৌভিতাম। 

কুটাগারৈশ্চ সম্পুর্বাম ইল্সসেবমরাৰতিম ॥ 
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শীত্তি-কুপ্তী ২৪৫ 

টাকা । 

মিত্রামষ্টীপদাকারং বরনারীগপাঁধুতাম্। 
সর্বারত্ব সমাকীর্ণাং বিমাঁনগৃহ শোভিতাম্ ॥ 
গৃহগাঢ়ম বিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্। 
শালিতগুল সংপৃণাং ইক্ষু কাঁও রসোদকাম্ ॥ 
ছুন্দুভীভিমু্দনগৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা । 
নাদতাং ভূশমতার্থঃ পৃথিব্যং তাঁমন্ুত্তমাম 
বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি 
স্থনিবেশিতং বেশ্তান্তাং নরো তম সমাবৃতাঁম, 
থে চ বাঁনৈর্ণবিধ্যস্তি বিবিস্তমপরাঁপরম 
শব্দব্ধযঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাং 
সিংহ ব্যাঘ্ববরাহাণাং মন্তানাঁং মদতাং বনে 

হস্তারো নিসিতৈঃ শস্থৈর্লীদৃবাহু বলৈরপি 
তাদৃশানাং সহসৈস্তাম অভিপুর্ণাং মহারখৈঃ 
পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথ স্তদ] 
তমাগ্রিমর্ষিপ্ত ণমন্টিরাবৃতাং 
দ্বিজোতমৈ-বেবদষড়ঙ্গ পরাগৈঃ। 
সহঅদৈঃ সতারতৈশ্মহাত্মভি _ 
ুহর্ষিকল্লৈথ ধিভিশ্চ কেবলৈঃ। ূ 

রামায়ণ ১ম কাণ্ড ৫ সর্গ। 
"আতম্বতী দরযুর তীরে প্রচুর ধনধান্য সম্পন্ন আনন্দ কৌলাহলে পুর্ণ 

অতি সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক প্রথিত অযোধ্য 
উহার নগরী। মানবেন্দ্রমন্ত স্বয়ং এই পুদী প্রস্তত করেন। অযোধ্যা 
দ্বাদশযোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা! অতি স্ুদৃশ্ত । ইতস্ততঃ 
নপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃ পথ সকল বিকশিত কুস্থমসমলন্কৃত 
ও নিয়ত জল সিক্ত হইয়া, উহার অপূর্ব শৌভ। সম্পাদন করিতেছে । এ 
নগরীর চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালী বদ্ধ আপন সকল 
রহিয়াছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরস্তর বাস করিতেছে । অত্যুচ্চ অস্রা- 
লিকার ধ্ব্পট সকল বারুনরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রকার রক্ষণার্থ 
লৌহ নির্মিত শতন্বী (ক) নামক যন্ বিশেষ উদ্রিত রহিয়াছে । উহাতে 
বধুগণের নাট্যশাল1 . ইতস্ততঃ প্রস্তত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আঁজবন 
সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানাদেশ হইতে বণিকেরা 

(ক) শতগ্বীকে কেহ কেহ বন্দুক ও কামান নামে অভিহিত করেন, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 

মিত্রের ইহাই মত । অন্য মতে শতম্বী তাঁড়িত যন্ত্র । 
চপ 
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২৪৬ শান্তি-কুপ্ী। 

আমর! সরযু জলে নান কোরে হনুমান বীরের শীলামূর্তি দেখলেম। 

_ আপিয় আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দর্গস জলছুর্নন 
নগরীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে এবং উহা শক্র মিত্র উভয়েরই একাস্ত 

ছুরভিগম্য। উহার কোনগ্ানে হস্তাশ্ব থর উদ্ী ও গোগণে নিরস্তর পরিপূর্ণ 
আছে। কোথাও বা রদ্রনির্মিতঃ প্রাসাদ পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে । 
কোন স্থানে হত ও মাধবগণ বাস করিতেছে । কোন স্থানে বিহারাথ” গুপ্ত- 
গৃহ ও, সপ্ততলগৃহ নির্মিত আছে। ত্র নগরীতে বারনারীগণ (খ) নিরন্তর 
বিরাজ করিতেছে । তথাকার সুবর্ণ খচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি 

সমতল । উহা! ধান্য তগ্ুল ও নানাপ্রকার রত্বে পরিপূর্ণ এবং দেবলোঁকের 
দিদ্ধগণের ও তপোঁবললন্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্বোৎকৃষ্ট ও পুরুষগণের 

নিরস্তর সেবিত আছে তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট । প্র নগরীর স্থানে 

স্থানে ছুন্দুভি মুদর্গ বীণা ও পণগ সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে!. কোন 

স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া কর প্রদান করিতেছেন। যাহার! সহায়হীন 

ও আত্মীয় স্বজন বিহীন ও লুকায়িত হয় এবং যাহারা বিরোধ উপস্থিত করিয়া 
পলায়ন করে, এইরূপ ব্যক্তি সকলকে ষে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরের! শরনিকরে 

বিদ্ধ করেন মা, যাহার! শানিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ 

ব্যান্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। এই সকল সহত্র সহত্র মহারথী- 
গণে প্র মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে । স্বাগ্নিক গুণবান বেদবের্দেঙ্গবেত্া দানশীল 

সত্যপরায়ণ মহা মহর্ষিগণ তথাঁয় নিরন্তর কাঁলযাঁপন করিতেছেন । রাজ্য- 

বিবর্ধন রাজ! দশরথ সেই অতুল প্রভাসম্পন্ন স্থরনগরী অমরাবতী সধৃশ্থ 
সর্ধালঙ্কার শোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন 1” হেমচন্দ্রের অনুবাদ । 

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত । ৩৪ পৃঃ 

(খ) পাঠক সংসার তন্বে বারাঙগন! শার্ধক প্রবন্ধ দেখ,ন। বারাঙ্গনার আবশ্যকত। 

বাল্সীকিও স্বীকার করিয়াছেন। র 
গেছে উতর 
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শীন্তি-কুগ্ত। ২৪৭ 

সেখানে মন্্রপাঠ (১) কোরে পুজ। করা হলো। হনুমান মুর্তি একখানি 

বড় পাথর কেটে হয়েছে। আকৃতি তেমন পরিফাঁর নয়, তবে খমন্ুমান 

মু্তি আর কতই বা ভাল হবে? 

হনুমান দেখে রামচন্্রুকে দেখতে গেলেম। রামচন্ত্র মুন্তি অতি স্থৃশ্য। 

দেখলে আপনা হতেই ভক্তি হয়। প্রথমে রামচন্ত্রকে পুজা ও নমস্কার 
কোরে (২) তার পর কৌশল্যাকে পুজা! কোল্লেম। (৩) তাঁর পর এক 
এক কোঁবে দশরথ, সীভ৪দেবী, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, অন্গদ, 

শত্র'র, জান্ুবান, ধুম, জযন্ত, বিভয়, স্থরাষ্ট, রাষ্রবদ্ধীন, অকোণগ, *্ধৃমাখ্য, 

নুমস্্ প্রভৃতির শীলামূর্তি দর্শন ও প্রণাম কোল্পেম। - তারপর কৃত্তিবাদ 

শিবলিঙ্গ পুজা কোরে জনক কূপের জল পান কোল্পেম। তারপর 
পাপী শী পাপী শপ লাশে 

কউ ১) হনুমানের ধান। 

ও মহাশৈলং সমুৎপা্ট ধাবস্তং রাবণং প্রতি । 

তি তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোর রাবণং সমুৎস্থজীন | 

লাক্ষারভ্রারুণং রৌদ্রং কালান্তক যমোপমং। 

জ্বলদগ্রি সমং নেত্রং হুধযাকোটা সমগ্রভং 

অঙ্গদাদৈম হারারৈর্রেষ্টিত রুদ্ররূপিণং ॥ 

নমন্কার,--ও হনুমতে নমঃ 

(২) রামের প্রার্থন! মন্ত্র 

ও" রাগ রাঁম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে। 

অধমাঁনাং কৃপানাথ তৃমে চ শরণং গতিং॥ 

রামের ধ্যান বথা, 

ও কালাস্তেধর কান্তি কান্ত কাগুমনিশং বীর(মন[ধ্যাধিনং। 

মুদ্রাং জ্ঞানময়ং দধানমপরং হস্তামুজং জানুকি। 

সীতাং পার্শগতাং সরোরুহকরাং নিছান্লিভং রাঁঘরং। 

পশ্রান্তং মৃকুটাঙ্গদাদি বিষিধকলে।চ্বলাঙ্গং ভজে ॥ 

নমন্ব।র মন্ত্র যথা, 

ও" রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে। 

রধুনাথায় নাঁথাঁয় দীতায়; পতয়ে নম2॥ 

(৩) কৌশলার ধান যখ।, 

ও" রাসন্য জবনীচাসীংরামময়মিদং জগৎ | 

অতস্তাং পুল্ঞাক্্যামি লোৌকমতে মহহস্ততে ॥ 
উট 0
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২৪৮ শান্তি-কুপ্ত । 

অযোধ্যার রাজ পাটাদি দর্শন কোরে বাঁসায় ফিরে এলেম। এখানকার 

দর্শনাদি এই পর্যান্ত |. | 

শ্ীক্ষেত্র। 

দেখতে দেখতে প্রায় এক বৎসর কেটে গেল। অযোধ্যা হতে এসে 

আবার কাশীতে ছু-মাস থাকলেম। এখন আর্ী এখাঁনে থাকা নয়, রথে 
একবার জগন্নাথ মুর্তি দেখতে মন বড় ব্যগ্র হলে! । একবারে ৬/* আন 
দিয়ে টিকিট কিমে কলিকাতীয় রওনা হলেম । 

কলিকাতায় এসে প্রায় ১৫ দিন অপেক্ষা করা হলে! । শ্রীক্ষেত্র ত 

রেলের পথ নয়, ট্রীমারে যেতে হয়। কলিকাতা হতে টাদবাশঈ দিয়ে ট্টানারের 
ভাড়া ৬॥* টাঁকা। সাধারণ যাত্রীরা এই ৬|* টাকা দিয়েই যায়, যার! 
একটু ভাল ভাবে যেতে চান, তীরা ১২২ টাকা আর তা হতেও ভাল 

২৫ টাকা দিয়ে টিকিট নিতে পারেন । 

ট্মুদ দিয়ে বড় কষ্ট। অনেক যাত্রীকেই পীড়িত হতে দেখলেম। 
সমুদ্দ হতে এমন এক রকম গন্ধ উঠে যে, তাতে ধমী হয়; অনেকে সেই 
অন্য বড়ই পীড়িত হয়ে পড়েন। কটক যেতে ৫ দিন লাগে। তবে কোন 

হুর্ঘটন। হলে আরও বেশী দিন লাগে। 

আমরা কটকে জগন্নাথ পাগ্ার বাড়ীতে বাঁসা কোল্লেম। 

সর্ব প্রথমে বিরজা তীর্থে স্নান তর্পণাদি ও লিরজা দেবীকে প্রণাম 
কোরে বৈতরণীতে গেলেম। সেখানেও মন্ত্রপাঠ কোরে (৪) স্নান করা 

হলো তারপর পুরুষোত্বম দেখতে গেম । প্রথমে হর দর্শন ও নমস্কার 
০ ০ পপ পাপা পপি শী পাকা 

(৪) ও আয়াত ভাগং সর্বৃভ্যে ভাগোভো। ভাগমুত্তমং | 

দেবীঃ নঙ্বল্পযাগাহরভয়া্রদ্রস্ত শাখতীং ॥ 

ইম| গাঁথাং সমুদ্ধ ত্য মসলোকং দম গচ্ছতি। 

দেবায়নং তন্ত পন্থাঃ শক্রপ্তৈৰ বিরাজতে ॥ 

গোঁদানের পরিবর্তে তন্ম,লাদীন কোরে মন্ত্র পৌড়লেম, যথা, 

ও" মাস! বৈঙরগী নাম নদী ত্ৈলোকাবিশ্রুত।। 

সামতীর্ণ। মহাভাগ! পিতৃণাং তারণায় বৈঃ। 

৪1101700619 001)961), 



শীন্তিকুঙধী। ২৪৯ 

পরে চিত্রপর্থ নদীতে শান ও তর্পণ, তারপর ভূবনেশ্বর, সান্মী গোপাল 
দর্শন ও নমস্কারপূর্বক মাকর্ডেয় হদে তর্পণ ও মন্ত্র পোড়ে ডুব দিলেম। (৫) 
শিবমন্দিরও তিনবার প্রদর্সিণ কোর্পেম। পরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ কোরে  : 
অঘোর মন্ত্রে পূজা ও নমস্কার কোল্পেম। (৬) তারপর মন্দির সম্মুখস্থ 
গরুড়কে দর্শন ও পৃজ। করা হলো । 

পরে আনন্দপুরী প্রবেশ কোরে, প্রথমে বলরামকে ধান ও পুজা কর! 

হলে, (৭) পরে জগননাথদেবকে মন্ত্রপাঠ পুর্বক (৮) প্রদক্ষিণ ও ননস্বার 

কোরে, সংকল্প পুর্ণক ধ্যান ও প্রণাম কোল্লেম। (৯) পরে ধথা- 

নিয়মে তব করা হলো। (১০) এর পরে স্থভদ্রাকে দর্শন ও নমস্কার 

(৫) ও সংসারসাগরে মগ্রং পপশ্রস্থমচেতনং | 

পাহি মাং ভগনেত্রগ্ব ভ্রিপুরারে নমো হস্ততে ॥ 

ও' নম শিবায় শাস্তায় সর্বপাপহরায় চ। 

নন করোমি দেত্বেশ মম নগ্যতি পাঁতকং ॥ 

(৬) ও অঘোরেড্যোহর্থ ঘোরভে। খোর দোরতয়ভ্যে। সবনতিঃ। 

সর্ব সর্বেভে) নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥ 

(৭) ও নমস্তে হলধৃগ্রাম নমন্তে মুষলীযুধ। 

নমন্তে রেবতীকান্ত নমন্তে ভত্তবৎসল । 

ও বনঞ্চ শুত্রবর্ণাভং শারদেন্দু সমপ্রভং | 

কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রকস্থ তরাননং। 

নীলবস্ত্র ধর দেবং ফণাবিকলমস্তকং। 

মহাবলং হলধরং কুগুলৈকবিভষণং । 

বৌহিণেরং নরে। ভক্ত] ধ্যায়েস্স,ফলধারিণং 
ও ত্রেলোক পুজিত শ্রীমান্ ক্ষম। বিজয় বর্ধন । 

শা্তিং কুরু গদ।পাঁণ নারায়ণ নমোহস্তরতে ॥ 

ও পীনাঙ্গং দ্বিভূজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণং 

মহোরসং,মহ।বাহুং গীতবস্তরং শুতাননং | 

শঙ্খং চত্রগদ।পাণিং মুকুটা্গদভূষণং 
সবর্ব লক্ষণ সংযুক্তং বনমালাবিভুধিতং 

দেবদ।নবগন্ধর্ববধক্ষ বিদযাধরোরগৈং 

সেব্যমানং সদাদারু কোটি হুর্ধাসমপ্রভং 

ধ্যায়েনারারণং দেৰ চতুর্ববগফলপ্রদং | 
৯ ররর ররর 
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কোল্লেম। (১১) পরে যথাক্রমে নরকেশ, শ্বেতগন্গা, শ্বেতমাধন দর্শন ও 

পুজ! করা হলো । 

পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করান হলে । কুগঞ্বাটা দর্শন ও মহা প্রসাদ 
গ্রহণ কোল্লেম। 'দিন্দুদরোররে স্নান ও হুরধ্যালয় বর্শন করা হলো। তার 
পর রথের দিন রথে বামনরূপ দর্শন করা হলে! । এখনকার অন্তাগ্ঠ 

সামান্য সামান্য কাধ্য সমাধা কোরে, ৭ দিন পরে আমর। আবার কলি- 

কাতায় এলেম। 
রব 

গঙ্গাম'গর। 

সেই বৎসরেই -মাঁঘমাপে গল্গাসাগর গমন করি | গঙ্গীসাঁগরেও 

স্টাম/রে যেতে হয়? কলিকাতা হতে ্রামার ভাড়া ১০২ টাকা । গঙ্গাপাগরে 
৯ পপ শা পাস পাশপাশি পাশ পপ পিপিপি 

(১০) ও জয়কৃ্ঃ জগন্ন।থ জয় সর্ব বিদ্বনাশন। 

জয় চনুরকেশিঘ্র জয় কংসনিস্থদন ॥ 

'জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর। 

জয় নীলানুদগ্ঠ।ম জয় সর্ববহখপ্রদ | 

জয় দেব জগতপুজা জয় মংসারনাশন। 

জয় লোকপতে নাথ জয় বাঞ্জাকফলগ্রদ ॥ 

'মংসআরসাগরে থোরে নি£সারে দুঃখ ফেণিলে। 

'ক্রোধগ্রহাকুলে রৌদ্রে বিষয়ৌদকসংগ্লাঘে ॥ 

নানারোৌগোন্মিকনিলে মোছবর্ত হৃদুত্তরে | 

'নিসগ্সোহহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরষে।ত্তম ॥ 

(১১) ও" সুভডাং স্বর্ণপদ্মাভাং পতপত্রায়তেক্ষণাং। 

বিচিত্রন্ত্র সংচ্ছা নাং হারকেয়ুরশোভিতাঁং ॥ 

'বিচিত্র।(ভরণে। পেতীং মুক্ত। হার বিল শ্বিতাং। 

গীনোনত কুচাং রম্যাং আদ্য। প্রকৃতিরূপিণী ॥ 

ভক্তি মুক্তিংপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্মন্থিকাং পরা? ॥. 

তীর্থফল, বরাহ পুরাণে, 

বস্তিষ্টেকপাঙ্গেন কুরক্ষেত্রে মায়াধিপ | - 

বর্ষণামযুতং সপ্তব্যযুভক্ষে। জিতেভ্রিয়; ॥ 

'জ্যেষ্ঠমামি সিতি পক্ষে দ্বাঁদস্টাস্ত বিশেহতঃ। 

পুরুযোত্তম মাপাদ্য ভতোহধিকফলং লভেৎ ॥ 

ওরারররররারারইরোররোারারাতাররররররাররররাাররারররররররাতররররনাররতররারাতরাটাঃ 
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যেতে বাত্রীদের বড় কষ্ট হয়। আমর গঞ্গাসাঁগরে গিয়ে যথানিয়মে উত্তরায়ণ 
সংক্রাপ্তিতে কপিল দর্শন ও পৃঙ্জা, গঞ্গাসাগর পুজা ও ঢেউ নিলেম। এখানি- 
কার দৃশ্য অতি মনোহর। বড় বড় টেউগুলি যখন দুর হতে দেখা যায়, ' 
তখন নীল আকাশের উপর সাদা মেঘের স্তপ বোলে বিধেচন। হয়। এখানে" 

শ্রাদ্ধশান্তিও কর! হলে! । তারপর তাঁমর1 কলিকাতায় এলেম। | 

পুরাণ বিশেষে কথিত আছে, এখানে স্নান করিলে, ইচ্ছান্ুসারে ব্রহ্মবরে: 

গোলোকে বা কৈলাসে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১২) 

ঘোঁষপাঁড়া । | 

কলিকাতা হইতে ইঠ্টারণ বেঙ্গল রেলে কীঁচড়াপাড়া বা মদনপুর। ভাঁড়: 
1৮০ আনা ও 1১০ আনা । এখান হতে ঘোষপাড়া এক ক্রোশ মাত্র । 

এখানে সতীমাতার আরাধনা ও দুলালটাদের নাম কীর্তন হয়। ঘোঁষপাড়ার-. 

তীথাত্রীদের সাধারণ লোকে “কর্তীভজা” বলে । 

ত্রিবেণী | 
গঙ্গা, যমুন। ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানকে ত্রিবেণী বলে। এখানে একবার? 

মাত্র সান কোল্পে, কোটিজন্মের পাপ ক্ষয় হয়। ত্রিবেণী হুগলীর নিকট. 
মার বা গাড়ীতে যাওয়াই জৃবিধা । বায়, সর্বসমেত ২২ ছুই টাকা.মাত্র। 

নবদ্বীপ । 
কলিকাতা হইতে ইট্টারণ বেঙ্গল রেলে বগুল। ভা ॥৫ আনা, এখান, 

হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে হাঁসখালী ভাঁড়া,%/০ হইতে ।* আনা । পরে নদী পার: 
হয়ে, পুনরায় ঘোড়ার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর ভাঁড় ॥৭ আনা। এখান হতে 

ঘোড়ার গাড়ীতে ৪ ক্রোশ নবদ্ীপ। ভাড়া ১২ টাকা মাত্র। এখানে বুড়া 

শিব, ভবতারিণী, শচীমাতা, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি দর্শন. 

সমধিক পুণাজনক । 
পিপাসা পপি পাপ পক সি পালাল সপ সাপ লাস আশা 

(১২) মা বস্তু জাহ্বীভৌরং সাগরান্ত পরিল্লঃতং। ইত্যাদি। 

ভবিষাপুরাঁণ। 
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শীস্তিপুর। 
৬মদনমোহনের রাসে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। কলিকাতা 

হইতে ই্টারণ বেঙ্গল রেলে র[ণাঘাট ভাঁড়! 1/১০ আনা । নদীপাঁরে ঘোড়ার 

গাড়ীতে শাস্তিপুর, ভাড়া ॥* হইতে &* আনা । এখানকার মদনমোহন, 
গোপীনাথ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য | 

চজ্রশেখর 1% 
প্রথমতঃ ব্যাসকুণ্ডে গমন ও স্নান তর্পণাদি করিবে। পরে ততীরঞ্িত 

ব্যাসদেবকে পূজা! করিবে। অনন্তর চন্ত্রশেখর পর্বতের পশ্চিমদিকস্থ বটুক, 

মতিদক্ষ ও নন্দিকেশ্বরকে পুজা! করিবে। পর্বতস্থ পাহাঁলগঙ্গাকে প্রণাম ও 
পুজা করিবে। পরে ভগবান লিঙ্গরূপী চন্দ্রশেখরকে পুজা করিবে । চন্দ্র- 
শেখর পুজার মন্ত্র ও শিবপুজার মন্ত্র এক । অতএব সে উল্লেখ বাহুল্য । 

০০ 

হরিদ্বার ।% 
প্রথমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়। শান ও তর্পণাঁদি করিবে। পরে বেণীমাধস 

ও গঙ্গাধর প্রভৃতি দেবত। পূজা! করিবে। কথিত আছে, গঙ্গা্থার ও স্বর্গ 

ঘবার তুল্য, তথায় স্নান করিলে কোটা জন্মের ফললাভ হয়। (১৩) 
পপ এপাশ ০০ পা পাপ ০ ০ সপোন 

*&€ এই চিফিত তীর্থগুলি আমরা দর্শন করি নাই ব! ইহাঁর বিবরণও 

সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সেইজন্য এখানকার দেবত| ও কর্তব্য মাত্র 
লিখিত হঙ্ল। গমনাগমনের ব্যয় বা সুবিধার কথা লিখিত হইল না। যদি 
প1ঠকগণের কেহ জ্ঞাত থাকেন, জানাইলে বাধিত হইব। লেখক! 

(১৩) ততো গচ্ছেত ধর্দজ্ঞঃ নমন্কৃত) মহাগিরিং |” 

স্ব্গদ্বারেণ তত্তলং গঙ্গাদ্বারং নলংশয় ॥ 

লি 

রত উতর 

কামাখ্য। |* 

কাঁমাখ্া] আসাম জেলার . অন্তঃপাতি। কাঁষাখ্াা বাইয়া প্রথমে 
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শাস্তি-কুগ্। ২৫৩ 

নিত্যক্রিয়া করতঃ নীলাচজের পুজ|! করিয়া, পরে গৌরীশীলায় আরোহণ 
পূর্বক দেবীর পূর্বদ্ধারস্থ সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান তর্পণ করিবে। পরে দিদ্ধ- 
গণেশ, কমলা ও ক্জিকাঁর পুজা করিবে। পরে যোনীরূপিণী কামাখ্যার 
নিকটে যাইয়া, ধ্যান ও পুজা করিবে। (১৪) পরে অই্টযোগিনী পুজা করিয়া, 
অন্যান্য দেবতা দর্শন করিবে। 

ব্রহ্মপুত্র 1% 
ব্রহ্মপুত্র তীরে গিয় মন্ত্র পাঠ করতঃ স্নান করিবে। (১৫) পরে ভক্তিভাবে 

্রহ্মপুত্রকে পুজা ও নমস্কার করিয়া, এন্মান্তরিন পাপন্ষয় কামনায় প্রাথ না 

করিবে। কথিত আছে, ব্রহ্মপুত্রকে দর্শন করিলে আর তাহার পুনর্জন্ম 

হয় না। 
গাজার জা স্পস্ট 

(১৪) ও" বানি বাণীহ পাপনি জন্মজ্কর কৃতানি চ। 

তানি তানি বিনপ্যান্ত প্রদক্ষিণং পদে পদে ॥ 

প্রার্থন! মন্ত্র। 

ও কামদে কাঁমন্নগস্থে সভগে হবরসেবিতে | 

করোমি দর্শনং দেব]: সর্ববকামার্থ সিদ্ধয়ে। 

ও কামাখ্য। বরদে দেবী নীলপর্বতৰাসিনী। 

ত্বং দেবী জগতাং মাভর্ধোনি মুদ্রে নমোহস্তে। 

নমক্ষ।র মন্ত্র যথা,__ 

ও কাঁমাখ্য। কামদ। নিতা ভবম্মঙগলদারিণী। 

মনোহভীষ্ট সংদাত্ী ভুয়ে। দেবি নমোহস্ত্তে ॥ 

ধ্যানমন্ত্র যথা, 

ও” রবিশশীযুতবর্ণ। কুঙ্কুম| পীতবর্ণ | 

সণিকনকবিচিত্রা লোললিহব। ত্রিনেত্র।। 

অভয়। বরদহণ্ত | সাক্ষমূত প্রশ্ত।। 

, স্থরগুরু নরসেব্য। সিদ্ধি কামেশ্বরী সা॥ 

(১৫) ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শাস্তনোঃ কুলনন্দন। 

অমোধাগর্ভসন্ভূত পাঁপ লৌহিত্যমে হর । 
(১৬) দর্শনাৎ যহ্য লোৌকানাং পুনজ্জন্প ন ধিদ্যতে। 

দ্ধপুরাণ। 
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২৫৪ শান্তি-কু্ভী। 

মুসলমান তীর্থ । 
পেঁড়ো। 

কলিকাতা হইতে ইষ্ট ইপ্ডিয়া রেলে পাগুয়া ভাঁড় কেবলমাত্র ॥* আনা । 

পেড়ো মুসলমানদিগের একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানকার মস্ঞিদ 
একটা প্রধাম দেখবার জিনিষ। ইদ ও মহরম উপলক্ষে এখানে, ১৫ দিন 

ধোঁরে মেল হয়। মুসলমান মাত্রেরই ইহা দেখা উচিত। 

চি মৌলা' খাস। 
কলিকাতা হইতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলে কৃষ্ণগঞ্জ ভাড়া %/৫ আনা । এখান 

হইতে মাটিয়ারী দেড় ক্রোশ মাত্র দূর। অন্থুবাঁচী উপলক্ষে এখানে ২০৩ 

হাজার মুলমান এসে থাকে এবং সেই উগলক্ষে মেলা । 
শপ চারার 

মক] । 

এখানে ধর্মবীর মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁর চিহ্নের মধ্যে 

এক প্রকাণ্ড বাদী আর তার চারদিকে অনেকগুলি মস্জিদ আছে। মুসল- 

মান ফকিরের তাই দেখতে বৎসর বৎসর মক্কী যাত্র। করে। 
হাতি 

মিন] । | 
এখানে মহম্মদের সমাঁধিমন্দির* আছে। এখানেও মুসলমান ফকিরগণ 

ধর্মের জন্য গিক্জা থাঁকেন। এখানকার “রোৌসন মসজিদ” আর “অবাক 
মুরদ” দেখবার জিনিস। 

জুম্বা! মসজীদ। 
দিল্লীর জুম্বা মস্জিদ দেখবার জিনিস। অতি উচ্চ চাঁত|লের উপর 

তিন ধারে চকবন্দী অসংখ্য ঘর। এখানে সাধু ফকিরেরা বাঁদ করেন। 

মস্জিদ ঘর পশ্চিম দিকে। এখানে সর্বদাই লোকের. ভিড়। কেহ 

কোঁরাণ পোঁড়ছে, কেহ গারসী বয়েৎ দিয়ে মহম্মদের মহিমা কীর্তর কোচ্ছে, 

নেমাজের সময় হলে অসংখ্য যবন কাতারে কাতারে. এসে সরি সারি 
নেমাজ পোড়ছে। লোঁকের ভিড় আর কমে না। উঠানে এক পাথরের 
চৌকা, নিত্যই জলে পূর্ণ থাকে । এই জলে -মস্জিদ বাসীদের আবশ্ত- 

কীর কাজ নির্বাহ হয়। ফোয়ারা হতে আপনা আপনি জল এসে 
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শীস্তি-কুপ্ত। ২৫৫ 

এই চৌক! সর্ধদাই পূর্ণ রাখে। এখানকার মুসলমানেরা সকলেই সম্পন্ন 
সকলেই ঘোরতর বাবু! এর! কেবল সেলাম, আদব কায়দা, আর বাঝুগরি 

নিয়েই আছে। এখানকার মুটে মজুর পর্য্যস্ত বাবু 

খৃষ্টীয় তীর্থ। 
হলিল্যাণ্ড। 

হলিলা এসিয়া মাইনরে অবস্থিত। ্রীমারে অনেক বেশী খুষ্টান 

গিয়া থাকেন। এখানকার দেখবার জিনিসের মধ্যে, যিশুর মাথার চুল, 

পিটরের দন্ত, মাদার মেরীর গাউন, আর যোহনের রক্ত। কত বৎসর 

হয়ে গেল, বিশুর জন্ম হয়েছিল কিন্তু আজও সেই সব দেখতে খুষ্টান 

তীথখাএীর অপার আনন্দ। 

বিবিধ তীর্থ । 
বুধগয়] । 

গয়ার সন্িকট। ভারত যখন বামাচারীর অত্যাচারে, টলটলক্ঈমান 

চইয়াছিল, দেধদেহীগণের প্রীতির জন্য যখন ভতক্তগণ পাষাণে বুক বীধিয় 

নরবণী পর্য্যন্ত দিতে কুগ্িত হইতেন না, নরশোণিতে যখন ধরণী ভাসমান 

হইয়া উঠিয়াছিল, অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণের যখন কেহ ছিল না, 

তখনই ভগবানের অষ্টমাবতাঁর বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া, ধরায় সেই জীব- 

হিংসা! নিবারণ করেন। তিনিই “অহিংস! পরম ধর্ম” এই মগ্ত্রে জীবগণকে 

অন্ুপ্রমাণিত করিয়া, ধরায় জীবক্ষয় রক্ষা করেন। তীহারই এই মন্দির 

ুদ্ধগণের ইহা পরম তীর্থ। বৌদ্ধধর্মাবলঘীরা বলেন, বুদ্ধদেবের স্থৃতি চিহ 

পুনরুত্বীপ্ত করিবার জন্য সকলেরই বুধগয়! দর্শন করা! আবশ্ক ।. 
1ম ভিসা 

জাফরাহুন। 

এই দেবতা কাবুলের হীরাঁণ নামক স্থানে অবস্থিত। ইনি মহচ্মাদের 

শাবতার। প্রবাদ আছে, বীরধর্থ্বে দীক্ষিত ও ধরার শস্ত বৃদ্ধির জন্য 

ইনি তুমগ্ুলে আবিভূতি হয়েন। : কাবুলের এই তীর্থ, কাবুলীর৷ ভক্তি- 

মহকারে দর্শন করেন। 
মি 3
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২৫৬ শাস্তি-কুপ্তী | 

ফারাতার1। 

ভূটায়াদের একমাত্র নিস্তার কর্তা । ভগবানের অংশ ধরণীতে অংপিয়া, 

জীবসক্ষ। করিতে যে মুর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, ফাঁরাতা রা সেই মুর্তি । 

মৌগ্জিল। 
লঙ্কাদ্বীপে যে সমস্ত মুসলমান আছে, মৌঞ্জিল তাহাদের নিস্তারের জন্য 

ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের বিশ্বীদ, মৌঞ্জিলকে ভোগ ন। দিলে, 

জীবের 'মুক্তিলাভের অম্য উপায় নাই। 

মারং ভূর । 

ইনি সাঁওতাঁলদিগের দেবতা। ইহার মন্দির থাঁসিয়! পর্বতশ্রেণীর মধ্যে 
পর্বত কাটিয়া সাঁওতালগণ প্রস্তত করিয়াছে। ইহার উদ্দেশে গুত্তাহ 
শুকর বলি হয়। মারংডুর নাম ম্মরণ করিলে, - পার্কদীয়গণ বিশেষ কুদ্ধ 
হইলেও বিদ্বেধীকে ক্ষমা করে। 

৪... মাং চাউউ। 
চীনেরা অতি ভক্তিভাবে এই দেবতা পুজা করে। ইনি ধরণীর জল- 

প্লবনের সময় জলের উপর অবস্থাপিত ছিলেন। ইনি নাকি লোকের মন 
বুঝিয়া, তাহার ভালমন্দের বিচার করেন। ' বিবাহকাঁলে সর্বাগ্রে ইহার 
উদ্দেশে পুজা না! দিলে, বিবাহে মঙ্গল হয় না! বলিয়া ইহাদের বিশ্বাঁস। 

/ দাউদ খ1। 
তুরকীরা ইহীকে অতি সাদরে পুজা করে। ইনি পূর্বের মহম্মদের প্রধান 

সাধক ছিলেন। স্ুুকৃতি বলে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুদ্ধে, মরণে, 
ভোজনে, সর্বকালে ইহার নাম ম্মরণ না করিয়া, তুরস্কবাসীর! কোন কাধ্য 

করে না । ৃ 
হতনা উরি 

জমা মা। 

গারোদিগের একমাত্র দেবতা । ইহার পুজা ও বলি পক্গী দিলেই 
উত্তম হয়। গারোরা ইহাকেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলযকারী বলিয়! জানে। 
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ব্রত-তন্্ব | 

ব্রতৈর উদ্দেশ্য কি? 
হিনদু বলেন, ব্রত অক্ষয় ফলপ্রদ। ব্রত করিলে ব্রতফল ব্রতাঁচারীর 

অবগ্ প্রাপ্তব্য। ব্রতে এহিক স্থুখ ও পরলৌকিক শাস্তি লাভ হয়। ইহ- 
কালে পুনত্রপৌত্রার্দি পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া ধনধান্ পরিপূর্ণ সংসারে বসতি 
করেন এবং মৃত্যুর পর ইপ্সিত লোক প্রাপ্ত হইয়৷ থাঁকেন। বাদনা পুর্ণ 
করিবার একটা প্রধান উপায় ব্রতানুষ্ঠান । এই বিশ্বাস আছে বলিয়া 
হিন্দুনারী ত্রতাঁচরণ করেন। এই ফললাঁভ করিবার জন্য অক্ষটবাচা 
বালিকা, প্রাতর্ভোজন যাহার অভ্যাস, সেই বালিকা উপবাঁসবিশুক্ষমুইে ছোট 
ছোট ব্রত গুলির অনুষ্ঠন করে। 

বৈজ্ঞানিক বলেন, ব্রত পাঁরলৌকিক সুখ দিতে পাঁরক বা নাই পাঁরুক, 

ইহকাঁলে স্থথ দান করিয়া থাকে। তিথিনক্ষত্রাদির সহিত,-_গ্রাহকগণের 
সহিত মনের-দেহের সংজ্রব থাকার গ্রহনক্ষত্রান্থপারে দৈহিক অবস্থার, 

পরিবর্তন হয়। এর সম্যস্বাস্থারক্ষা করা অতি আবশ্তক, এই জন্য প্রাচীন' 

ব্যবস্থাপকগণ দেই সেই সময়ের উপযোগী পানভোজন ও উপবাঁসাদির বিধি 
করিয়! তাঁহাঁতে লৌকিক সুখের প্রলোভন সংযোগ করিয়া দিয়াছেন |: 
হিন্দু স্বর্ণ কামনায় সকলই পারেন। সেই.জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলি পুথ্য- 
জনক ব্রতাচরপ নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

কি বৈজ্ঞানিক মত, কি পৌরাণিক মত, উভয়. মতেই ব্রতের কর্তব্যতা 

প্রতিপাদিত হইয়াছে । তবে ব্রতাচরণে আর বাঁধা কি? ফললাভ ত. 

অবশ্ঠন্তাবী | ্ 

বৈশাখ মাসের ব্রত। 
ফলসংক্রান্তি ব্রত। 

প্রথমে স্বস্তি বাঁচক পূর্বক সংকল্প করিবে। শ্রীমতী অমূকী দেবী 
বহপুত্র বৈধ্যকামা নারিকেলজাতিফলাদি নানা ফলদান পূর্বক ফল 

(৩৩ ) 



২৮ শান্তি-কুণ্ত। | 
দিইটিজরিরিটি নানার েলারররারানারদ 

অংক্রান্তি ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। তৎপরে গণপতি গু 
লক্ষ্মী নারা্ণের ষোড়শোপচারে পু বিহিত। 

.. ব্রতকথা ।--পিতামহ ভীম্মকে রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন, পিতামহ ! 
'কি প্রকার কার্ধ্যানুষ্ঠান করিলে বন্ধ্যা বহুপুত্রবতী হইতে পারেন, সেই কথ! 

আমাকে বলুন। মহারথী ভীম্ম কহিলেন, বয়ন্ত ! শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ 
বলিয়াছেন, যে নারী ভক্তি সহকারে এই ফলসংক্রান্তি ব্রত ধারণ করেন, 
কেবল তিনিই উক্ত ফল লাভে সমর্থ হয়েন। মহাবিধুব সংক্রান্তি হইতে 
আস্ত করিয়। বংসরাবধি প্রতি সংক্রান্তিতে ফলদ্ধান করিবে। বৈশাখে 

স্ববন্ত্র নারিকেল, জ্যৈষ্ঠে আমলকী, আষাড়ে এলাচ, শ্রবণে দাড়িম! ভাদ্রে 

ভাল, আশ্বিনে কতবেল, কার্তিকে নাগরঙ্জলেবু, অগ্রহায়ণে হরিতকী 

পৌষে স্ুপারী, মাঁঘে কন্ধোল, ফাল্গুনে শ্রীাফল এবং চৈত্রে এ যাবতীয় ফল 

স্বার! লক্ষমীনারায়ণকে অর্চনা! করিবে । 

অক্ষয় ব্রত। 

জানান্তে বিষুং স্মরণ পূর্বক স্বন্তিবাচন করিবে। ততসদ্য বৈশাখে 

মাসি শুরুপক্ষে তৃতীয়ায়ং তিখাবারভ্যাষ্টবর্ষয যাবৎ প্রতিবর্ষ বৈশাখ শুরু 

তৃতীয়ায়াং মোক্ষয়াক্মা যুগদ্যায়াং যথানাম গোত্রঃ শ্রীবিষু গ্রীতিকাঁমঃ সুরধ্য- 
লোক গমন কামোবা গণপত্যার্দি দেবপুজ। পূর্ধর্বকং সভোজ্য বস্ত্রবজনান্বিতং 

জলপুর্ণঘটং যথাঁনাম গোত্রায় ব্রাঙ্গণয়ে দান পূর্বাকমক্ষয়৷ ব্রতমহং করিষ্যে। 
এই বলিয়! সংকল্প করিবে। পরে নুর্য্য ও গণেশ পুজা করিবে। তৎপরে 

কুম্মীয়। হরায়, বৃসিংহায়,» বামনা, রামায়, পরশুরামায়, কক্ষিশাঁয়, রুদ্রেভ্যঃ, 

ঘমেভ্যং, আদিত্যেভ্যাঃ, বন্থৃভ্যঃ সরন্থতৈ, গোঁবিন্দায় দামোদরায়, হধীকেশার, 
ভ্যঃ, মুনিভ্যঃ পুজা করিবে | 

হি 1--ধর্ষরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 9 আমাকে অন্গয়া 
ব্রতের উদ্দেশ্য কীর্তন করুন। সৌনক কহিলেন, - ধর্মরাঁজ! পুরাঁকালে 
ধর্মাবিবর্জিত এক ব্রাহ্মণ বসতি করিত। সে অতি নিষ্ঠুর ও অশ্রিক্নবাদী 
ছিল। একদিন এক ক্ষুধাতুর ব্রাঙ্গণ শুঁফকঠে তাহার গৃহে সমাগত হইয়া 
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কহিলেন, হে ব্রহ্গন! আমাকে জল ও অন্ন দান করিয়। জীবন রক্ষা! করুন। 

ব্রাহ্মণ কহিল, আমার অন্ন, জল, আসন, কিছুই নাই । অন্যত্র অনুসন্ধান 
কর। তৃষ্ণার্থ এই বাকা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষ হইলেন। তখন; 

দ্বীজপত়ী ধর্মণীলা পতিকে কহিলেন, “আমাদের এই ধরশ্ব্্য ও ধনের: 

আবশ্তক কি? যখন ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ বিমুখ হইতেছেন? ক্রাঙ্গকে ধর্মীশীল! 
সমাদরে উপবেশন করাইয় ত্বরায় অন্ন ও জল দ্বার! পরিহুষ্ট করিলেন । 
হে মহারাজ! থর্মশীল! স্বকৃতপুণ্যে অক্ষয় স্বর্গ ও ন্বীয় পুণ্যে ছুরাচার' 

স্বামীকে পর্য্যন্ত ্বর্গগামী করেন। এই ঘটন1 বৈশাখী শুক! তৃতীয়া সংঘটিত 

হইয়াছিল বলিয়! উক্ত ফলকামনায় এঁ দিনেই এই ব্রত অনুষ্টিত হইয়। থাকে. 
ই ৩৩০ 

সীতানবমী ব্রত। 

পূর্বদিন সংযমন ও সদ্ধাকালে অধিবাঁস করিবে। ব্রত দিনে প্রাতঃনান 
করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে সন্তিবাচন পূর্বক সংকল্প করিবে। বিষ্ঠোন মোহদ7, 
বৈশাখে মাসি মেধরাশিস্থে ভাঙ্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমৃক গোত্র 
শ্রীঅমূকী দেবী ব৷ দাসী ধনধান্যবৈধব্য অস্তে বিষু্লোঁকগমনকামা! গণপত্যার্দি 
নানাদেবতা পুজ৷ পুর্ব্বকং শ্রীজানকী পুজোপবাস আরবষ্যপুরাণোক্ত: কথা 
শ্রবণরূপ সীতানবমীব্রতমহং করিষ্যে পরে ঘটগ্থাপন করিয়! আসনগুদ্ধি ও 

গ্ণপত্যাদি পুজা করিবে । পরে জানকীকে ধ্যান (১) করিবে ও জনককে 
ধ্যান করিয়া পুজা করিবে। (২) পরে যথানিয়মেঃ ছোঁম কার্য নির্বাহ 
করিয়া পুজা শেষে ব্রাহ্মণ ভোঁজন করাইবে। পরদিন পুজা করিয়া জানকী' 
বিসজ্জন দিয়! কথা শুনিবে। 

ব্রতকথা।-_-শিব কহিলেন, হে গৌতম! সীতানবমী ব্রত করিয়া 
ব্রতাচারী কিরূপ ফব প্রাপ্ত হয়েন, তাহার বিবরণ বর্ন কর। গৌতম, 

কহিলেন, হেস্থাঁণু! যে তিথিতে সীতাদেবী জনকালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, 

(১) উতুভূর্জীং স্বর্ণাভাং রামালোকন তৎপরাং। 

শ্রীরাষবন্ধিতাং সীতা টিন্তয়েম্ধদ্ধি সর্ববদ| | 

(২ ) দেবী পল্মালয়া সাক্ষাদবতীর্ণ। ষদালয়ে। 

মিথিল৷ আলয়ে তন্মৈ জনকা'র নমোনমঃ ॥। 
১১১১ উর 

20000] ০ 21105 1৮ 026 509) 



২৬০ শীস্তি-কু্। 

যেই তিথি অনুসারে উৎসব করিলে পরম! প্ররুতি জানকী দেবী প্রসন্ন! 

হইয়। ব্রতাচারিণী রমণীর তদ্রপ ফণ দান করেন। তিনি ইহলোকে পতিত্রত। 
ও পরলোকে স্বামীপুত্র সহিত অশেষ স্থ ভোগ করেন। 

রুক্মিণী ব্রত। 
প্রথমে স্বস্তিবাঁচন পূর্বক বঞ্ুরে! তৎসদ্য বৈশাখে মাসি গুক্লপক্ষে 

বাদুশ্টান্তিথী অমুক গোত্র! শ্রীঅমুকী :দেবী ঝ| দাসী শ্রীবিষণগ্রীতিকাম 
পুত্রপৌত্রা্বনবচ্ছিন্ন সম্ততি ধনধান্যসৌভাগ্যা্দি প্রাপ্তান্তে বিষ্কুলোক প্রতিকা- 
মাদ্যারন্ত্য বর্ষ চতুষ্টয় পর্য্যন্ত যাঁবাৎ রুক্মিণী ব্রতমহং করিয্যে বলিয়া সংকল্প 
করিৰে। পরে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শীলা স্নান করাইয়। যথাশক্তি 

পুজী ও প্রার্থনা! করিবে। 
ব্রতকথ| ।-_-কুক্সিণীদেবী এই ব্রত করিয়া ভগবান কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত 

হয়েন। বিষণ কহিয়াছেন, যিনি ভক্তিপুর্বক কুক্সিণী ব্রত উদখাঁপন করেন, 
অক্ষয় বিঞ্ুলোক তাহার করতলগত হইয়! থাকে। 
্ 

উতর 

নৃপিংহ চতুর্দশী ব্রত। 
পূর্ববদিন সংযমন করিয়া পরদিন প্রাতঃনান- করিয়! শ্রীবিষ্ণ রে তৎসৎ 

অন্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে . ভাঙ্করে গুক্রেপক্ষে চতুর্দস্টান্তিথৌ অমুক 
গোত্র শ্রীঅমৃক দেবশন্মী গণপত্যাদি নান! দেরতা পুজা পুর্ববকং সলক্গমীক 
শ্রীভগবান্ নৃসিংহ পুজা ব্রতোপবাস বৃহন্নারসিংহপুরাণোক্ত নুসিংহচতুর্দশী 

ব্রতকথা শ্রবণ কর্্মাহং করিয্যে বলিক্পা সংকল্প করিবে। পরে আসন শুদ্ধি 

তত ন্যাশাদি করিরা গণপত্যাদি পুজা করিবে। প্রথমে ধ্যান দার 
প্রহলাদ্দকে পূজ। করিবে । (৩) পরে নৃসিংহকেও ধ্যান ও প্রার্থনা করিয়| পুজা 

করিবে । (৪) পরে যথা শক্তি নৈবেদ্য ও কুস্থমচন্দনাদি নিঝ্দেন করিবে । 

( ৩ ). প্র্ভাদ রেশনাশায় যাহি পুণ্যাচতুর্দিশী। এ 
পুজয়েৎ তত্র ধতেত হরেঃ গ্রহলাদনমস্ততেঃ ॥ 

(৪ ) মানিক্যাদি সমগ্রভঃ নিজরণ্চ সদত্রস্তরক্ষোগণং জানুনন্তে | 

করম্ব'জং ব্রিনয়নং রক্রোর।সৎ ভূষণং খাহুতটাং | 
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শান্তি-কু্তী। ২৬১ 

ব্রতকথা।-_ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে নৃসিংহ! জীব কোন কার্য্ের অনুষ্ঠান 
করিয়! আপনার প্রীতিসম্পাদন করিতে পারে, তাহাই আমাকে বলুন। 

নৃসিংহ কহিলেন, বস! সেই গুপ্তকথা তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর'। 

পুরকালে অবস্তিনগরে বন্শর্মা নামক এক দেবজ্ঞ ব্রাঙ্ষণ প্রিয়বাঁদিনী 

সাঁধবী স্ত্রীর সহিত বসতি করিতেন। তীহার পীচ সম্তান। সকল সম্ভানই 

পিতার অনুরূপ, কেবল কনিষ্ঠপুত্র সর্বদা! . মদ্যপান ও বেশ্তার অনুরক্ত ছিল। 
্রা্মণ কনিষ্টেন প্রতি সমধিক ন্নেহবান হওয়ায় পুত্রের মতি পরিবর্তনার্থ অনেক 
ধত্ব করিলেন। পরিশেষে পুত্রের মঙ্গলকামনায় ব্রাঙ্ষণ একযজ্ঞে পূ্ণাহুতি 

দেওয়ার ভগবান প্রত্যক্ষ হইয়! কহিলেন, এই ব্রত ধারণ করিলে তোমার 

পুত্র সর্বপাপে বিমুক্ত হইয়া পরিণামে গেলক ধাম লাভ করিবে। 

জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্রত। 
সাবিত্রী ব্রত। 

পুর্ববদিন সংযমন করিয়া ব্রতের দিন কুশজলতিলপুর্ণ তাত্রগাত্র হস্তে 

লইয়। পুর্বমুখে শ্রীবিষ্ণেনমোহদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি রুষেে গাক্ষে চতুরদহাং 
তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রী অমুক দেবী বা দাসী ৰিত্তভোগ্যবৈধব্য চিরজীৰি 
পুত্রকামা চতুদ্দিশ বর্ষ পথ্যন্তং কথা শ্রবণরূপ সাবিত্রী ব্রতমহং করিষ্যে এই 
বলিয়া তিল জল ঈশানে নিক্ষেপ করিয়৷ সংকল্প করিবে। পরে বটমূলে 

ঘট সংস্থাপন পুর্ববক সাবিত্রীর ধ্যান করিয়! পুজা করিবে। (৫) পরে বিষুঃ 

রূপ ও গণপত্যাদি যথাশক্তি উপচারে পুজা করিবে। তৎপরে অন্তান্ত পুজা 

পদ্ধতির অনুসরণ কর্তব্য | | 

ব্রতকথ।।--ধীর পতিব্রতা হওনের উপাঁয় রাজা যুধিষ্টির কর্তক 
জিজ্ঞাসিত হইয়া মাক্ডেয় কহিলেন, প্ধর্মরাজ! মদ্রদেশে এক ধর্মমশীল 

ধৃত শঙাচত্র মনিশং দরষে ত্র বক রাসৎ জ্বাল। 

. জিহবমুদার কেশব চয়ণং বন্দে নৃসিংহং বিভুং | 
(৫ ) সাধিত্রং বরাধশাভয় করং পাশং কপালং গদাং শঙ্খং। 

চক্রমথার বিন্দুযুগলং হস্তেবহস্তীং ভজে ॥ 
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২৬হ শান্তি-কুপ্তী। 

নরপতি ছিলেন। তিনি পতিব্রতা পত্বীর অন্ুরক্ত প্রজার পতি ছিলেন। 

কিন্ত পুত্রধ্মনদর্শন সুখে বঞ্চিত হইয়া সর্বদা ছুঃখিতান্তকরণে অবস্থান 

করিতেন। তিনি পুভ্রকামনায় এই সাবিত্রীব্রত ধারণ করিলেন। বেদমাতা' 
সাবিত্রী চতুর্দশ বর্ষ পরে প্রত্যক্ষ হইয়া রাজাকে বর প্রদান করে। সাবিত্রী 

বরে এক কন্যা সঞ্জাত হওয়ীয় রাজা কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। 

এই কন্যার সহিত সত্যবানের বিবাহ হয়। ( অতঃপর কথ! প্রসঙ্গে সত্য- 

বানের মৃত্যু ও যমরাজ কর্তৃক বর প্রাপ্ত হইয়! সাবিত্রী পতির জীবন রক্ষ! 
করেন। তৎকথ কীর্তন করিতে হইবে । ) 

অরণ্যষষ্ী ব্রত। 
জোর্ঠমাঁসে শুর্লুপক্ষে ষষ্টীতে প্রাতঃান করিয়া বিষণ নমোহদ্য (জ্যেষ্ঠ 

মাসি, গুরে পক্ষে ঝষ্ঠযান্তিথী অমুক গোত্র শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী 
গুভ সম্ততিকাম! বিদ্ধ্যবাসিনী স্কন্দযষ্টী পূজ|রিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে 
বিদ্ক্যবাসিনী স্কন্দষঠিকে ধ্যান ও পুজা করিবে। 

ব্রতকথা ।-_সাধুশ্রেষ্ঠ সমুদ্রসেনের অতি শোঁভনা সুমনা নামী এক কন্তা 
ছিল। তিনি হিরণ্যরাজের পুত্র বিছুরকে সেই কন্ত। দান করেন। বিছুর 

বাণিজার্থ গ্রমন করিলে সুমনা অতিকষ্টে শ্বত্শ ও ননন্দীগণের সহিত 
অরণ্যবাসিনী হয়েন। ন্ুমন! সর্বদা ভক্তি সহকারে অম্বিকা দেবীর পুজা 

করেন। স্ুুমনার পুজায় সম্প্রীত হইয়া ভগবতী বৃদ্ধার বেশে উপস্থিত 

হইয়া অরণ্যযষ্ঠি ব্রত ধারণের অনুমতি করেন। সুমনা এই. ব্রত শালন 
করায় বাণিজ্যগামী পতি প্রাপ্ত হয়েন এবং কালে বহুসস্তান লাভ করিয়! 

পরিশেষে গোলক প্রাপ্ত হয়েন। রী 

(৬) দ্বিতৃজ্জং যুধতীং বষ্ঠীং ঘরাভগযুত]ং ম্মরেৎ। 

গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কার ভুষিতাং। 
দিব্য বস্তু পরিধানাং বাম ক্রোড়ে স পুত্রিকাঁং। 

প্রসন্নবয়দীং মিত্যাং জগদ্ধাত্রী স্ৃখপ্রদাং ॥ 
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শান্তি-কুগ্ী। ২৬৩ 
টিনার তরি টার িনিনিরিটািরারি রা 

মঙ্গলচণ্তী ব্রত। 
মঙ্গলবারে ধনঘান্য সম্পত্তিকাম! বা মঙ্গলচণ্ীক মজামহং করিষ্যে এই 

মন্ত্রে ঘটস্থাপন পূর্বক যথাবিধি চণ্ডী পুঁজ! করিবে । | 
ব্রতকথ|। | রাজা যুধিষ্ঠির কতৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ কহিতেছেন 

সতাগে অঙ্গ নামক মহাতপ নরপতি ব্রতবতী স্ুনীথ৷ নায়ী মহির্ষীর 
লহিত বসতী করিতেন। নুখৈরর্ষের অভাব না থাকিলেও একমাত্র পুত্রা- 
ভাঁবে রাঁজ। সর্বদাই কাতর ছিলেন। একদা রাজ! পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত 

হইয়। চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নারদ খবি তথায় উপস্থিত* হইয়া 
কহিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল ও কামনাসিদ্ধির 'উপায় কহিতেছি 
বণ করুন। আপনি ভাধ্যার সহিত ভক্তিভাবে মঙ্গলগ্রদ! মাতা চণ্ডীকার 

পুজা করুন, তাহা! হইলেই কমেন! সিত্তি হইবে। দেবর্ষির বনে রাজা 
মত্বষ্ট হইয়া সেই ব্রতাচারণ করিলে এক দিব্য লাবণা সম্পন্ন কুমার প্রাপ্ত 

হয়েন। 
০৩০ 

আষাঢ় মাসের ব্রত। 
মনোরথ দ্বিতীয়! ব্রত। 

আষাঢ় মাসের শুরু! দবিতীয়ায় স্নান করিয়া দিবাঁতাগে বিষু। পুজা ও 
রাত্রিতে ভন্ত্রী্ঘ্য এবং চন্দ্রোদয়ে পুজা করিবে। | 

ব্রতকথ! ।-_পুরাকালে হয়শীর্ষ নামক দরিদ্র মনোরথ পূর্ণ কামনায় এই 
ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ছুই বদর ব্রতপালন করিলে বিষণ আবির্ভূত 
হইয়া বর দ্বার! তাহার ইহলোকে রাজ্যপ্রাপ্তি ও পরলোকে স্বর্গ তোগের 
বিধান করেন। 

শ্রাবণ মাসের ব্রত। 

নাগ পঞ্চমী ব্রত। 

শ্রাবণ মাসের কুষ্ণপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত কর্তব্য। ব্রতের 
দিনে প্রাতঃান ও স্বস্তি বাঁচন পূর্বক প্রথমে মনসাকে ধ্যানদ্বারা পূজ! 

ঃ 
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২৬৪ শীল্তি-কুপ্ত। 

করিবে (১) এবং হুপ্ধ ও কদলী প্রভৃতি নৈবেদা দ্বারা অর্চনা! করিবে। 

নাগগণকে পুজা করিবে। (২) প্রাঙ্গনে গোময়ের উপর মনসা বৃক্ষের 

শাখা প্রোথিত করিয়! তাহাতেই মনস! দেবীর পুজ! করিবে । 
 ঠরিরতৰ কসম 

স্বচনী ব্রত। 
নানাস্তে অমুকে মাঁসি অযুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্র 

শ্রীমতী* অমৃকী দেবী বা দাসী সর্বাপদচ্ছাপ্তি পূর্ব্বৎ মনোভিষ্ট সিদ্ধি কাম! 

স্ুবচনী ছূর্গাপূজ! ও তৎকথা শ্রবণ কর্্মাহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। 
পরে ঘটস্থারন পূর্বক গণেশাদি পুজার পর স্ুবচনীর ধ্যান ও পুজা করিবে 
(৩) পরে ্রাঙ্গণাদি ভোজন করাইবে। 

ব্রতকথা ।-_-কলিঙ্গ দেশে দিনপাঁত অচঙ্জ এক বৃদ্ধা ত্রা্ঘণী পুজর সহ 
বসত্বী করিতেন। কালে তিমি ভিক্ষাদ্বারা পুভ্রের উপনয়ন সংকার নির্বাহ 
করিলেন। পাঠশালার অন্যান্য ছাত্রগণকে নানাবিধ খাদ্য ভোজন করিতে 

দেখিয়া দরিদ্রের সন্তান বড় ব্যথ। পাইতেন। মাঁতাও যারপরনাই সস্তা 

পিত হইতেন। একদা পুত্র জননীকে মৎস্য মাংস রন্ধন করিতে বলিলে 
মত কীদিতে লাগিলেন। তদ্র্শনে পুত্র কহিলেন, আমি আজ মাংস 

(১) দেবীমন্বামহীনাং শশধরবদন।ং চঃরুকাস্তি ঘন] 

হংসারটা মুদারমারুনিতবসনাং সর্ববদাং সর্বদৈব। 

ম্মেবাস্যাং মঙ্গিতাঙ্গী কর্ণনকমর্ণিগণৈ নাগরহৈরণেকৈ:। 

বন্দেহহং সাষ্ নাগা মুরুকুচযুগলাং যোগ্রিনীং কামরূপাং 

(২) অনস্তং ঘাহ্ুকিং শঙ্খং পদ্যং কমলমেবচ । 

যথ। কর্কোটকং নাগং ধৃতরাষ্টুঞ্চ সঙ্থকং ॥ 

কালী য়ং.তক্ষকঞ্চাপি পিঙ্গলং মাঁণ ভদ্রকম। 

যঃ জতানসিতে নাঁগান দষ্টমুক্তে। দিবং বজেৎ || 

(৩) ও রক্তপদ্ম চতুর্ধ,খী ত্রিনয়ন। চাম্বিক| দেবী. 

পীধোন্নভ কুচ] ছুকুল বদন! হংসারঢা! পল্মিণী। - 

ব্রন্মা নন্দময়ী কমুগলুকর। নানালম্ক!র ভূষিত । 

ধ্যেয়সি সববচনী শুভাং সর্বপাপ ধিনাশিনী। 
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শান্তি-কুঞ্জশ ২৬৫ 

আশিয়! দিব। এই বলিয়া রাঁজার হংসশালা হইতে একটি খোঁড়া ইস 
আনিয়া গোপনে রন্ধন ও ভোজন করিলেন। হংসপালকগণ রাজার আদেশে 

চারিদিকে চোরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে অনুসন্ধানে ব্রাঙ্মণ- 
তনয়ের ভন্মকুণ্ডে পক্ষ পতিত দেখিয়া রশ্ীগণ বালককে রাজাঁদেশে বক্ষে 
শীলা দিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এদিকে ত্রাঙ্মণী পুল্রশোকে যারপর 

নাই শোকাকুলা হইলেন। প্রতিবেশীর পরামর্শে নগরস্থ ্থবচনী পুজা 
করিলে স্ুবচনী হুর্গা রাজাকে স্বপ্প দেখাইয়া দ্বীজপুত্রের উদ্ধার স্রাধন 
করেন। রাজা দ্বীজ্তনয়কে বনু অর্থে সন্তষ্ট ও স্বীয় কন্যা দান করিয়া 

অপরাধের ক্ষমা পাইলেন। এমন সঙ্কটে স্ুবচনীহুর্ণা ব্রতাচারীকে রক্ষা 

করেন । 

ভাদ্রমাসের ব্রত । 

জন্মাষ্টমী ব্রত। 

ভাদ্রমাদের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র স্বস্তিবাচন পূর্বক বিষ্ঃ,রে 
তৎসদদ্য ভাদ্রেমাদি ক্ৃষ্ণেপক্ষে রোহিণ্যাষ্টম্যান্তিথৌ অমুক গোঁশ্র শ্রীজমুক 
দেবণর্মমী বিষুলোক গমনকাম! শ্রীন্ক্চ জন্মাষ্টমী ব্রতোঁপবাস কন্মমাহং করিষ্যে 
বলিয়া সংকল্প করিবে। (১) কৃষ্ণমূর্তি কল্পনার গুড় ঘ্বতাদি দ্বারা প্রস্তত 

করিয়া ষথাবিধি নারড়চ্ছেদ হইতে নাঁমকত্পণ পধ্য্ত কাধ্যসমাধা করিবে। 

পরে বিধানানুরূপ পুঞ্জা করিয়া নমস্কার কুরিবে। €(২) পরদিনও পুজা 
কর্তব্য | 

(১) মাঞ্চাপি ধালকং স্ৃপ্তং পর্যযস্কে স্তনপায়িনং | 

শ্রীব্ম বক্ষপুর্ণাঙ্গং নীলোতপলদলচ্ছবিং। 

ভ্রকৃঞায় নমে! নমঃ ইতি নমন্কার। 

(২) ও" বাস্ুদেবং হাধীকেশং মাঁধঘং মধুসদনং। 

বরাহং পুগুরীকাক্ষং নুসংহং দৈতাসুদনং ॥ 
০১১০১১১১১১১ 
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৬৬ শাস্তি কুপ্জী। 

ব্রত কথা ।-শ্রীকু্চের জন্ম, কংদবধ ও ব্রজলীল! পধ্যন্ত ইতিহাস কথা 

অ্রতকাঁলে কথিত হইয়া থাকে । 

অঘোঁর চতুর্দশী ব্রত 
সবস্তিবাঁচন পূর্বক ঘিষ্টরে! তৎসদদ্য ভাদ্রেমাদি সিংহরাশিস্থে ভান্বরে 

স্বষ্ণপক্ষে চতুদ্দশাং তিথাবারেভাঃ প্রতি সংবাঁৎসরিক ভাদ্র কৃষ্ণ চুদশ্যাং 

বর্ষ শ্তুষটয়াং যাবৎ অঘোর চতুদ্দশী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। 
পরে গণেশাদি পুজা সমাপ্ত করিয়া! ক্ষীর রচিত শিবলিঙ্গ মানপত্রে স্থাপিত 

করিয়া প্রতি প্রহরে পুজা করিবে। পরে কথা শুনিয়া লিঙ্গ বিসঞ্জীন 

দ্দবে। শর দিন পারণ করিবে। 

ব্রতকথা ।-একদ। পার্ধতী যমরাঁজ ভবনে গমন পূর্বক নানাবিধ পাঁগী 

ও ত্তাহাদিগের দারুণ ছুর্গতি দর্শনে কৈলাসে প্রত্য।গৃতা হয়েন। দেগর্দেশ 

শ্পশুপতির নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞান্ন হইলে ভগবান পশুপতি কহিলেন 

প্রুয়ে ! ব্রঙ্গঘাতী, পিতৃহস্তা, গে, স্থরাপায়ী, শুরুতল্লগামী, পতি, 

শুরু, বন্ধুও শ্বশ্র ভেদকারী, হিংসা ছ্রেষ ও বারাঙগনাপ্রিয়গণ সর্কদাই 

নরক ভোগ করে। হে শঙ্করি! এই সমস্ত পাপ নিরাকরণ করিবার যে 

উপায়, তাহ1ও কহিতেছি, শ্রবণ কর। ষেবাক্তি ভক্তি পূর্ণক এই ব্রতের 
'নুষ্টন করেন, উক্ত পাপে সংলিপ্ত থাকিলেগ তাহাকে নরক দর্শন করিতে 

হয় না। 
০ 

তুলসী ব্রত। 
স্বাতিবাচন পির বিষ্ণপদী সংকরান্তিতে হি ব্রতের ষ্ঠা করিবে। 

গা আর ০ পাও ৪র ৯০৯০ পাশপাশি সপ পাস সপ পাশ জীপ শপ আস ১৯৯ পা এপ আপ | শশা 

দ|মোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুডধবভীং | 

গোবিন্দমচতে দেল প্রমথেশ জিবিক্রমং। 

নারায়ণং চতুর্ধবান্ং শঙ্াচক্রগদাধরং। 

পীতান্বরং ধরং নিতাং বনমালাবিভুষিতং4 

প্রীবৎসাস্কং জগংসেতুং শ্রীকৃষ্ণ: শ্রীধরং হিং । 

ত্রাহিমাং দেঘদেবেশ ততো নাদ)াস্থি রক্ষিত! ॥ 

জপ পাপে -- শট শাশীীশীশিপাশিশী তিক 

[059 ৪০1৮ ০108 80199: 91006068) 



শান্তি-কুপ্ত। চে 
কনিহিরিিরানারিরিউি 85128 রিযরিিনি়ারিরা নী 

পরে তুলসীতলে নানাবিধ উপচারে গণপত্যা্দি দেবতা ও তুলসী পু 
করিবে। পুজা; শেষে স্ততি পাঠ করিয়া পূজা. শেষ. করিবে। (১) 

ব্রতকথা।। বনবাসে দ্রৌপদী কর্তৃক জনাদিনের পদিভুষ্টির উপায় কি, 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে মার্কগেয় কহিলেন, সাঁধিব! জাঁমি তোমাঁকে- 

সে কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীব বিবিধপাপে সংলিপ্ত, এমন কি 

বিষ্ণ,বিদ্বেধী হইয়্াও যদি তুলপী ব্রত করে,. তাহা. হইলে, ৰিষ্ণ তথ্গ্রজি, 
সর্বদাই প্রননন থাকেন । 

0:2৯ এছিত 

হরিতালিক! ব্রত । 

্বস্তিবাচন পূর্বক শ্রীবিষ্ঠোনমোহদা ভাঁদ্রে মাসি সিংহরাশিন্থে ভাঙ্ককোে 
গুরুপক্ষ্যে হস্তানক্ষত্রাধিকরণক। তৃতীয়ায়াং তিখৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী! 
অমুকী দেবী তবানীশঙ্কর গ্রতিকামা, হরিতালিক। ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া: 

কল্প ও যথাবিধি গণপত্যাদি পুজা করিবে । পরে বালুকাতে হরশোরীর' 

মুর্তি স্থাপিত করিয়! ধ্যান (২) দ্বারা পূজা করিবে। পরে অষ্টশক্তির পুজা 

করিয়। পূজা শেষ করিবে। (৩) | , 

ব্রতকথা ।-_পরমাপ্রক্কৃতি শঙ্করীকৃতৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পণ্ুপতি 

কহিয়াছেন ঘে নিয়ম পূর্বক যে নারী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, আঁমি 

সপরিবারে তাহার গৃহে সর্বদাই অবস্থান করি ॥. 
চিইিউিটিরি রাউটার 

(১) নমামি তুলসী দেবাং তাং বৈ পতিতপাঁবনীং। 

বিফুূগধরাঁং নিতাং সর্ব্বদেবেষু পূজিতাং। 

নমন্ডে জগতাং মাতিতুলদীছুগমোক্ষদে | 

তৎপ্রসাদ তে সর্বং দিদ্ধিসৌভাগাবদ্ধিতং । 

(২) দেখং পঞ্চবজ,ং চতুভূ জং চ্ররচুড়ং বৃারঢ়ং। 

অস্থিমালাধরং দেবং নাগযজ্ঞোপবীতিনং | 

বাত্রচর্্াম্বরধরং শঙ্করী সহিতং সদ! । 

বালুক। বিহিতে স্থিত! পুজাং গৃহ প্রসীদ মে । 

(৩) প্রন্তাসায়। ছয়। সুগ্ধা বিশুদ্ধ! নন্দিনী তথা । 

স্প্রত] ধিজয়! চৈব অষ্টশক্তি প্রকীন্তিতাঃ ॥ | 
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২৬৮ শান্তি-কুপ্ত। 

ছুর্ববাস্টমী ব্রত। 
স্বস্তিবাচন পৃব্বক ভাদ্রে মাসি শুরেপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ অমুক গোত্র 

শ্রীতী অমুকী দেবী অবিচ্ছিন সন্ততি প্রতিকামা অন্যারস্ত অষ্টবর্ষ 
নিষ্পাদিত গণপত্যাদি নানাদেবতা। পূজা পুবর্বক সলক্মীক বিষণ, ছুবর্বারাধন 
পুবব্ক ছববাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করত গণপত্যাদ্ির বিহিত 

পুজা করিবে। মণ্ডল মধ্যে দুবর্ব স্থাপন পুব্বক রাধাক্চেঃ ধ্যান করিবে। 
(৪) পরে আধার মধ্যে অনস্ত, পৃথিবী বহ্িমণ্ডল, প্রকৃতি পুজা করিবে। 

পরে ঞ্হববীর ধ্যানে তীাহাঁর অর্চণা। কৰিবে। (৫) পুঞ1 শেষে হরিদ্রা ও 

, খ্রী ছুবর্বাবন্ধ স্থত্র ধারণ করিবে। 

ব্রতকথা ।-__যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ক্বষ্ণ কহিয়াছেন, ছুব্ৰ বিষ,র দোহোছুত 

এবং পবিত্র। ছুধ্বাষ্টমী ব্রতাচরণে পুত্র ও স্বর্গ লাভ হয়। 

রাঁধাষমী ব্রত। 
্বস্তিবাচন পুববক গণেশাদি পুজা করিবে। পরে রাধিকার পুজা ও 

ধ্যান করিবে । (৬) এবং পুজ। অস্তে কথ! শ্রবণ করিবে। 

ব্রতকথা ।_নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়৷ কৃষ্ণ কহিয়াছেন, নারদ । 

আমি স্বীয় পুজা অপেক্ষা পরম! প্রকৃতি রাঁধার পুজাঁয় সমধিক গ্রীত হই, 
যেহেতু তাঁহাঁতেই জগতের উদ্ভব। তিনিই সব। যিনি ভক্তিভাবে রাঁধাষ্টমী 

পাস পানিমিসাপসপসপিশ পল াাািপপিপপপাশাি শী 

(৪) শঙছাচক্রধরং দেবং চতুবধাহং কিরিটীনং। 

শ্রীবংসলাগণেপেতং পীতবাস ধরং শুভং ॥ 

নানালঙ্কার সংযুক্তং শ্রীয়াবাল্য সমন্বতং | 

(৫) ও নীলেংপলদলগ্ঠামং সর্ববদেবান্থরাঃ ধৃতাঁং। 

বিধুঃদেহোত্তবাং পুণ]াং অসুতৈ রভিষেচিতং | 

সর্ধবসশ্বৈরজয়। ছুর্ববাং অমর বিষুরপিণীং। 

দিব্য সম্ভান সংদাত্রী ধর্থার্থ কামনিদ্বিদং | 
(৬) ও ম্মেরানন! গোরোচনাভ্যাং স্ক,রদরুণ পটপ্রান্ত হরিমুখ কমলে 

যুপ্লীতং ন।গবলীং। . 

পর্ণ কর্ণারতাক্মীং ত্রিজগত মধুরং রাধিকীং ভাঁবয়ামি। 
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শান্তি-কুপ্ত। ২৬৯ 

বুধাষ্টমী ব্রত। 
শুদ্ধমাসে বুধবারে অষ্টমী তিথিতে ব্রত করিতে হইবে। ন্বস্তিবাচন 

পূর্বক বিষুররো তৎসৎ ও অদ্য অমুকে মাসি শুর পক্ষে অষ্টম্যাং ভিথ . 

অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশন্্া শত কপিল! সহশ্র গজবাজী সহজ কন্তা 

শত বাঁপীকুল সহত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। জন্ত সমফল কামে গণেশাদি নানা 

দেবত! পুজা পুর্ব্বকং বুধাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে 
বুধের ধ্যান (৭) ওক্ষীরপিষ্টকাদি মোদকু নৈবেদ্য দিবে। পরে নমস্কার 
করিবে। ৫৮) ০ 

ব্রতকথা! 1-_পুরাঁকাঁলে পাঁটলীপুত্রে বীর নামক এক দ্বীজজ বসতী 
কবিতেন। তাহার কৌশিক নামে এক পুত্র ও বিজন! নারী এক দুহিতা 

ছিল। ব্রাক্গণের নির্ধনতা হেতু তাঁহার সর্ধা্স্ন্দরী কন্যাকে কেহ বিধাহ 
করিতে প্রস্তত হইল না। বিজয়া যৌবন সীমায় উপস্থিত হইয়াও অনুঢ়। 
থাকায় দ্বীজ বড়ই কাতর হইলেন। বিজয়] তদ্দর্শনে জীবন ত্যাগ কামনায় 

ধ্নপ্রবেশ করিলেন। প্রথম দ্দিন উপবাসে অতিবাহিত হুইল। পরদিন 
বিজয়া জীবন ত্যাগ কামনায় প্রার্থনা করাতে ভগবান আবিভূ্ত হ্ঈয়া 

“অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হও” বণিয়া বর প্রদান করিলেন। বিজয়া বুধবারে 

প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া এ বুধাষ্টমী ব্রতের নিয়ম হইয়াছে । বুধাষ্টমী 

ব্রত অনুষ্ঠান করিলে কি পুরুষ, কি স্ত্রী উভয়েই অনুরূপ পতি বা পত্রী 
লাভ করেন এবং দারিদ্র ছঃখ বিমোহিত হইয়া পারলৌকিক সখ প্রাপ্ত 

হয়েন। 

তল নবমী ব্রত । 
৬ স্বস্তি বাঁচন পূর্বক ও তৎসৎ অন্য ভাদ্রে মাসি শুর্লেপক্ষে নবম্যান্তিঘৌ 

অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী ধনধানাস্থখসৌভাগ্যারোগ্যকামা 

(৭) বুধংগীতবাঁসনং দ্বিভুজং সর্ববালঙ্কার ভুধষিতং। 

(৮) ক্ষত্রিয়ায় নমস্তভাং বুধায় বরদায় চ। 

অনারাধা বুধস্টম্যাং প্রাপ্যতে ফলমিগ্সিতং | 
১১১১১ 
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২৭০ শান্তি-কুণ্তী। 

সালক্গমীকং বিষুপুজা এবং তৎকথা শ্রবণরূপ তালনবমী ব্রতমহং করিষ্যে 
বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে বিঞ্ু ও লক্ষ্মী পুজা! করনান্তর তাল পিষ্টকাদি 

উৎসর্গ করিবে। 

ব্রতকথা ।--লক্্মী দেবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয় বিষণ, কহিলেন, প্নারায়ণী [ 
আমি সত্য কহিতেছি, এই ব্রত পালন করিলে সে নারী কদাচিৎ বিধব 

বা বন্ধ্যা হয় না। দারিদ্র দুঃখ তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। 

সে ইহলোকে পরলোকে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া পরজন্মে দেবত্ব লাভ করে। 

অনন্ত ব্রত। 

প্রথমে চারি বর্ণ গুড়ার দ্বারা অষ্টদল পদ্ম নির্মাণ করিয়া তদোপরি থট 

স্থাপন ও তন্স,খে আম্রশাখ! আরোপিত করিবে। তৎপার্থে অনন্ত মুর্তি বা 
নারায়ণ শীল! স্থাপন করিবে। তাহার চারিদিকে ধ্জ ও তোরণাদি 

বিনস্ত করিবে। পরে: স্বস্তি বাচন পুর্বক বিষুরে? তৎস্য আদ্য ভাদ্রে- 
মাসি শুর্লেপক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেব্শর্্মা বা দেবী 

ইর্টঘব ধনধান্যদ্যবচ্ছিন্ন বিপুলৈশ্চরধ্য সন্তৃতি পূর্ববকান্তি অনন্তলৌোক গমন 
কামোহদ্যারস্ত চতুর্দশ্যবর্ষ পর্যন্ত শ্রীম্দনস্ত শ্রীতিকামো ভবিষ্যপুরাঁণোক্ত 
অনন্ত ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়। সংকল্প করিবে । পরে আত্মশুদ্ধি ন্যানাদি 

শরিয়া যথা মন্ত্রে অনস্তদেবের পু্গী ধ্যান (৮) ও প্রার্থনা করিবে। পরে 

চতুর্দাশগ্রন্থি সম্বন্ধ ডোর ধারণ করিবে। 

ব্রত কথা ।--( সর্বজন পরিজ্ঞাত, অতএব অনাবশ)ক ) 

(৮) শ্রীনদনক্পং শ্বেতবর্ণং চতুভুজিং | পক 

দক্ষিণাঁধঃ করধৃতং শঙ্খ ধামাধঃ করধৃতং পদ্ম 

দল্ষিণোর্ধ করধূতং চন্দ্র বামোদ্ং করধৃতং গদ। 

নাঁনালক্কার ভূষিতং | 

€৩* অনন্ত ব্রতের চতুর্দশ ফল কথা,_-কদলী- নবনী ধা ক্ষিরীচ 

বদরী তথা। এলা হরিতকী জাতি শ্রীধলং নারিকেলকৈ। নাগরঙ্গঞ্চ জাখিটৈ 

পুগস্য কামরঙ্গকৈ। 
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শীস্তি-কুপ্ী। ২৭১ 
সারারাত 

আশ্বিন মাসের ব্রত। 

বীরাষ্টমী ব্রত। 

স্বস্তি বাঁচন পূর্বক ও বিষুঃ অন্যার্থিনেমাসি শুরুপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিণৌ 
অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী পৌভাগ্যারোগ্যমৌনদরধ্য প্রাপ্তি পুর্ব্ক 
চিরজীবি পুত্রকামা অন্যারভ্য অষ্টবর্ষ পর্য্যন্তং প্রতিবধীগ্ন মহাষ্টমাঞ্টিকরণ 

গণপত্যাদি নান! দেবতা পুজা পূর্বকং শ্রীতগবদদ,গা! পুজা, জলপূর্ণ ঘট দান 
ও কথা শ্রবণরূপ বীরাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে 
দেবী পুজা সমাধা করিয়া জলপূর্ণ ঘট উৎসর্গ করিবে। তাহার পর কু্কুমসিক্ত 

 অষ্টগ্রন্থি যুক্ত ডোর বাম হস্তে ধারণ করিবে। 

ব্রতকথা । -পুর্বকালে এক পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি সর্বগুণে 
পতির মনোরঞ্জন করিলেও পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত বইয়া ম্বামীর কোঁপে' 
পতিতা হয়েন। যে নারী গর্ভধারণ করেন না, তীহাঁর বর্তমানেও পুরুষ 

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী, অতিমাত্র 
ভীত ও শঙ্কাকুলিতা হইয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে ছ্বিজবেশধারী 

হরি তাহার সম্ুথে আবিভূতী হইয়া বীরাষ্টমী ব্রতাচরণে অনুমতি দান 

করেন। '্রাঙ্ণী সেই ব'ক্যের অনুরূপ ব্রতাচরণ করিয়া বীর পুভ্রলাউ 

করায় সেই হইতে এই ব্রত প্রচলিত হইয়াছে। কুমারী এই ব্রতানুষ্ঠান 
করিয়। বীরপতি লাভ করিয়৷ থাকেন। 

হুর্গাব্রত। 

স্বস্তি বচন পুব্বক কুশতিলজল হস্তে শ্রীবিষ্টুন মোদ্যাশ্িনে মাঁসি শুরুপক্ষে 
অষ্টম্যাং তিথাবারভ্যাষ্টবর্ষ পর্যন্ত অমুক গোত্র শ্রীঘমুকী দেবী শ্রীতর্গা 

প্রতিকাম। দুর্গা ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পঞ্চবর্ণ -গুঁড়া 

দ্বারা মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে ঘট সংস্থাপন পুবর্বক দ্বৃত দ্বীপ জ্বানিত করিয়া 
গণেশ ও ছুর্গী দেবীর পুজ। করিবে। : 

৯ 
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২৭ই শাস্তি-কুগ্জ। 

ব্রত কথ! ।--নারদ্দ কহিলেন, সত্যযুগে সোমশানন পণ্তনে চতুরঙ্গ বলযুক্ত 
এক গণিকা ছিলেন। প্রথম বয়সে কদর্ধ্য-কার্ধ্য ছারা. কলুষিত হইলে 
পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করধানস্তর এই ব্রতধারণ করিয়া পাপ নির্ঘক্ত 

হয়েন। 

কার্তিক মাসের ব্রত। 

ভূতচতুর্দশী ব্রত । 
কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে আপামার্গ পত্র মন্তকে 

রাখিয়া প্রাতঃম্ান করিবে। পরে যথাশক্তি শিবলিঙ্গ পুজা ও তৎ কর্তব্য 

সমাধা করিবে। মি 

ব্রত কথা ।--এই সবর্ধনিদ্ধি প্রদায়ক ভূতচতুর্দশী ব্রত যথাঁনিরমে অনুষ্ঠান 
করিলে শঙ্কর প্রীতি হেতু ব্রতাচারীর বাপনাসিদ্ধি হয়। একথ! সদাশিব 

বং স্বীকার করিয়াছেন। 

ভীক্পঞ্চক ব্রত । 
একাদশী হইতে পাঁচ দিন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। . প্রতিদিন 

হবিষাসি হইয়। বিষণ ও লক্ষ্মী দেবীর পুজা করিবে। 
ব্রত কথা ।--কথিত আছে, এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া ধর্মা্থা ভীক্ম 

অভিষ্ট বিষ্,চরণ লাভ করিরাছিলেন। 

অগ্রহায়ণ মাসের ব্রত। ূ 
সর্বজয়া ব্রত। ্ 

স্বস্তি বাঁচন পূর্বক বিষ্ণরে| তৎসদদ্য মার্গশীষে মাসি অমুক পক্ষে অমুক 

তিথারভ্য বিষ্ণপদী সংক্রান্ত্যাং সংবংসরং যাবৎ প্রতিমানীয় সংক্রাত্ত্যাং 
অমুক গোত্র শ্রীমতী অমুকী দেবী সব্বপাপরিমুক্তি গৌরীলোক 
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শাস্তি-কুঞ্জ। ২৭৩ 

প্রাপ্তি কাম৷ গণেশাদি নানাদেবত! পুজা পুর্বকং গৌরী পুজা তৎকথা অব্ণ 
রূপ সর্ববগয়। ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। গণেশাদি দেখত। 
পঞ্চ পূজা করিয়া ছুর্ী পুজা করিবে এবং ধ্যান, প্রণাম ও নৈবেদ্য দ্বারা. 
পরিহুষ্ট করিবে। (১) পরে কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। 

ব্রতকথা ।--পার্ধতী জিজ্ঞাপা করিলেন, হে নাথ! কি উপায়ে 

নারী সর্বজয়। হয়, সেই বিষয় আমার নিকট কীর্তন করুন। পশুপতি 
কহিলেন, দেবি! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত প্রপ্নের উত্তর দিতেছি, 
অবহিত চিত্তে শ্রবণ ফর। নারী সর্বজয়া নামক ব্রতীনুষ্ঠানেই উত্তক্ষল 
লাভ করেন। অগ্রহায়ণ মাসে বিষুঃপদী সংক্রান্তিতে আরন্ত করিয়। প্রতি . 

মাসে এক একটা দ্রব্য ভোগ-ম্প্হা। পরিত্যাগ করিতে হইবে। অগ্রহায়ণে শাক 
পৌষে ফল, মাঘে তৈল, ফাল্গুনে  গুগারী, চৈত্রে চন্দন, মাল্য ও কেশ 

বিন্যাস, বৈশাখে অন্ন, জ্যৈষ্টে ধারা জণ, আধা়ে দি, শ্রাবণে বস্ত্র, ভা্রে 

বায়ু সেবন ও নূতন বস্ত্র, আিনে দ্বত, কার্তিকে শয্যা পরিত্যাগ করিতে 

হইবে। এই ব্রতাচরণ অতীব কঠিন। 

মাঘমাসের ব্রত। 

দধি সংক্রান্তি ব্রত। 

স্বস্তি বাচন পূর্বক বিষ্ুরে। তৎদৎ ও আদ্যমাঘেমাসি মকরাশিক্ছে 
ভাস্করে অমূক পক্ষে অমুক তিথো অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী উত্ত- 

রাঁয়ণ সংক্রান্ত্যাং সম্বতসরং যাবৎ প্রতি মাসীয় সংক্রান্ত্যং ইহইবধনধান্ত- 

সুখ সপ্ততি কাম! গণেশাদি নানা দেবতা পুজা পূর্বকং পলক্মীক বিষ, 

' পুজয়েৎ বলিয়। সংকল্প ও গণেশাঁদি পুজার পর বিষ্ণ, পুজা! করিবে। দধির 
সহিত ভোয্য উৎসর্গ কর! আবশ্তক। 

(১) লক্ষী স্বরন্থতী গজ! যমুনা বিজয়] জয়া। 

জয়ন্তি মঙ্গল! কালী ভদ্রকাঁলী কপালিপী। 

দুর্গ শিবা ক্ষম। ধাত্রী স্বাহ স্বাহা নমোহস্ততে ॥ 
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২৭% শা্তি-কুপ্ত । 

ব্রতকথ| |_ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ লক্গীকর্তক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়া- 

ছেন, সংসারে ছুঃখ নাশের উপায় এই ব্রত ধারণ। এই ব্রত যথানিয়মে 

ঈসাচরিত হইলে তাহার সাংসারিক ছুংখ থাকে না। 
এও হতাচটে উতর 

ষট পঞ্চমী ব্রত। 

স্বস্তি বাঁচন পূর্বক বিষ্ণোনমোহদ্য মাঘেমীসি শুরু পক্ষে পঞ্চম্যা- 
তথ যড়বর্ষ যাবৎ প্রতি মাসীয় শুরুপক্ষে পঞ্চম্যাং ভিথোৌ অমুক গোত্র শ্রীমতী 
অমুকী দেবী ভবিষ্যপুরাপোক্ত ষট, পঞ্চমী ব্রতং তৎফলং প্রাপ্তি কাঁমা ষট, 
পঞ্চমী ত্রতমহং করিষ্যে বলিঘা সংকল্প করিবে। পরে ভূত শুদ্ধি করিয়। 
শগণেশাদি পুজার পর লক্ষ্মীনারায়ণকে ষোড়শোপচারে গুজী করিবে। 
ব্রত কথা ।__নারদ বৈকু্বিহারী হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মধু- 
স্দন! কোন্ ব্রতের অনুষ্ঠানে নারীর অক্ষয় স্বর্গ ও ইহকালের সকল দুঃখ 
বিদুরিত হয়? ভগবাঁন কহিলেন, নারদ! যিনি সৌভাগ্যরূপিণী, মোক্ষদা, 

্ষিনিই তোমার জিজ্ঞাসোর উত্তর দিতেছেন, শ্রবণ কর। লক্ষ্মী কহিলেন 
বদ! যেনারী মাধমাসে শুরুপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে আরম্ত করিয়! 
প্রতিদাসেত্র পঞ্চমীতে লক্ষমীজনার্দন পুজা করে সেই নারীকেই আমি 
অভিষ্ঠ ফল দ্বান করিয়! থাকি । 

ভৈমিকেকাদশী ব্রত। 
মাঘমাসের একানশীতে আরম্ভ করিয়া যে ব্যক্তি যড়বর্ষকাল এই ব্রত 

গলন করেন, তিনি সর্ববকার্ধ্য সিদ্ধিহেতু অক্ষয় ব্বর্গ লাভ করেন। 
ভুতভাবন ভগবান ভবানীপতি কহিয়াছেন নারদ! নিত্যদত্যমী ও একাদশী 
প্রত পরাণ বাক্তি নিশ্চয়ই শিবলোক প্রাপ্ত হয়। 

সম্তানদ্বাদশী ব্রত। 

আচমন করিয়া বিষ্ণনমোহ্য মাঘেমাসি শুরেপক্ষে ছাদস্যাং তিখো 
পাক ্ট 
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শান্তি-কুপ্ত। ২৭৫ 
2222-5৮-4৬: 
অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকীদেবী অন্যারভ্যবর্ষমেকং যাবৎ প্রতিমাসে: 
শুনুদাদশযাং গণপত্যাদি দেবতা পুজা, পলৈক পরিমিতত্বৃত করণক বাস্দেব, 
ম্নাপক পলৈক পরিমিত দ্বত করণক বাহ্ছদেবে সম্প্রদান পূর্বক ব্রত্মহ . 
করিয্যে এই বলিয়৷ সংকল্প করিরে। পরে গোবিন্দকে পুজা ও নমস্কার 
করিবে। (১) 

ব্রত কথা ।_-দিতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কশ্তপ কহিয়াছেন যে, হে 
দিতি! তুমি সর্বাগ্রে সন্তানদ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান কর, যাহাতে তোমার. 

পুত্রগণ স্থির অর্থাৎ অবধ্য হইবে। তাহাদিগকে কেহ বধ করিতে পারিবে, 
না বা অকালমৃত্যু কর্তৃকও আক্রান্ত হইবে না। দিতি এই ব্রতান্ুষ্ঠানে, 
অ+ভঠ ফল প্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সেই হইতে এই ব্রত প্রচলিত হইয়াছে । 

ফাল গুণ মাসের ব্রত। 
শিবরাত্রি ব্রত । 

ফান্তন মাসের চতুর্দশী তিথিতে উপবাস পূর্বক রাত্রিকালে মৃতপিঙ্গ 
চারি প্রহরে চারিবার পুজা করিবে। প্রথম বিষ্কোনমঃ আদ্যেত্যাদি ফান্তন, 

মাসি কষে পক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীমমুক দেবশন্মী শিবলোঁক 
গমনকামা যথাশক্ত,পচারৈঃ শিবপৃজা জাগরণোপবাস কর্মাহং করিষ্যে বলিয়া 
সংকল্প করিবে। প্রথম প্রহরে দুগ্ধদ্বারা নান করাইয়া অর্ধ্য দিবে। (২) 

দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা হৌ অধোঁরায় নমঃ বলিয়া ম্লান ও নমঃ শিবায়! 
শস্তায় সর্ব পাঁপ হরায় চ) শিবরাত্রি দাঁদামর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ. 

বলিয়া অর্ধ্য দিবে। তৃতীস় প্রহরে &ো বাম দেবায় নমঃ ও ছুঃখ ক্রেশ, 

(১) গৃহীতেহশ্মিন, ব্রতে নাথ যদপূর্ণে ময়ৈহযসং') 

সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং তত প্রমাদাং জনার্দনং ॥ 

ইদং ব্রতং ময়াদেব গৃহীতং পুরোতন্তবঃ | 

নির্ধিত্ং শিদ্ধিমাপ্লোতি ততগ্রসাদাঁৎ জনার্দানং ৷ 

(২) হোঁঈশানায় নম: অর্থঃ মন্ত্রং। ও" শিবরাত্ি ব্রতং। 

দেষন্ পুজা জও পরায়ণ| করোমি বিধিবনুক্ত] গৃহণাধ)ং মহেখ্বর । 
১১১৩ 
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২৭৬ শান্তি-কুঞ্জ। 

শোকেন দগ্ষেহহং পার্বতী প্রিয়; ৷ শিবরাত্রি দাদামর্ধ্যং ভক্ত্যা দস্তং গৃহানমে 

বলিয়া অর্থ দিবে। চতুর্থ প্রহরে হো সদ্যোজাতায় নমঃ বণিয়া মধু দ্বার! 
স্নান করাইবে এবং মায়াক্কতান্তনেকাদি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রো 
দাদা মর্ধ্যং উমাকান্ত নমস্্তে বলিয়া অর্থদান করিবে। কি 8 

ব্রতকথা ।--বারাণপী নগরীতে খর্ব কৃষঃ ক্ুর উর্ধকেশ এক ব্যাধ 
পশ্তপন্ষী হত্যা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। চতুর্দশী তিথিতে এ বাঁধ 
বহু অরণ্য পর্যযাটন করিয়া স্বায়ং কালে একটা মৃগ শিকার করে। সমস্ত 

| দিন উপবাস--তাহাতে সন্ধ্যা সমাগত, ব্যাধ অনন্টোপায় হইয়া মুগকে 

একটা বিন্ব বৃক্ষে ঝুলাইয়! রাখিয়া নিজেও বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। 
সেই বৃক্ষ মুলে শিবলিঙ্গ ছিলেন। মুগশোণিতে বিম্বপত্র রঞ্জিত হৃইর! 

শিবলিঙ্গের মন্তকে পতিত হওয়ায় সেই উপবাসী ব্যাধ বরপ্রাপ্ত হইয়! 

স্বর্গগামী হইয়াছিল। অতএব ধিনি ভক্তিপুর্বক শিবরাত্রির উপবাঁস ও 

জাগরণাদি করেন তাহার আর শমন ভয় থাকে না। একথা স্বয়ং মহেশ্বর 

স্বীকার করিয়াছেন। 
০ পাতাটি 

গোবিন্দ ঘাদশী ব্রত। 
ফাঁন্তন মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাপী থাকিয়া যিনি ভক্তিপুর্বক 

গোবিন্দ পুজা করেন, তাঁহার বিষ্খলোক প্রাপ্তি ঘটে। বিষ, কহিয়াছেন, 

এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রতাচারীকে স্বলোঁকে স্থান দান করেন। 

ব্রতকথা ।-_পুরাকাঁলে এক গোত্র ব্রাহ্মণ স্বীয্পাঁপ হইতে মুক্তিকামনায় 
অনেক যাঁগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরিশেষে স্বগুরুর : উপদেশ মতে এই 

ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পাঁপ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত ও দেবগণের -ছুল্লভি গৌলকে 
হুাঁন প্রাপ্ত হয়েন। | 

গতর উঠ 

পুজেপি ব্রত | 

মাঘ মাসের প্রথম যী. হইতে আরস্ত ফরিয়া ছয় মাস কাল প্রতি 

মাসের পঞ্চমী সংঘমন, যণ্ঠটীতে উপবাঁদ ও বিষণ, পুজা এবং সপ্তশীতে 
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শান্তি-কু্ ২৭৭ 
ওযা, রমার 

ব্রাহ্মণ ভোজন 'করাইরা ব্রতাচারিণী অন্ন গ্রহণ করিবেন। এই ছয় মাসের 

মধ্যে খটটায় শয়ন ও স্বামীসঙ্গ করিবেন না। আধঘাঢ় মাসের যঠিতে এই 

ব্রতের উদষাপন | পঞ্চমীতে সংযমন করিয়া ষঠির দিন লক্ষ্মী নারায়ণকে 

যৌড়শোপচারে পুজা করিবে। রাত্রে আরতি ও বৈকালী দিবে, সপ্তমীতে 

পুনরায় পুজা! করিয়া দ্বাদশটা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়। এবং দক্ষিণা দান 
করিয়া ব্রতৈর উদ্যাপন করিবে । 

ব্রতকথা ।--ভগবান বাস্থদেব অক্রুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়! কহিয়াছেন, 

যে রমণী ভক্তিপুর্বক এই ত্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার পুত্রলার্ত অবশ্ই 

হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, সে সন্তান অক্ষয় হইয়! ব্রতাচারিণীক্জ 

নখসন্বদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া । 
পিচ) এর টিভির 

চৈত্র মানের ব্রত। 
জ্রীরামনবমী ব্রত। 

চৈত্রমাঁসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রত কর্তৃব্য। স্বন্তিৰাচন পুর্ব 

ও অন্যেত্যাদি অমুক পোত্র শ্রীমমুক দেবশর্মা ব্রহ্গত্ব গ্রাপ্তিকীমং শ্রীরাম 

নবমী ব্রতম্হং করিষ্যে বলিয়! সংকল্প করিবে। পরে শালগ্রাম শীল! সমীপে 

ঘট সংস্থাপন পূর্বক ধ্যান দ্বারা পূজা করিবে। € ১) পরে সীতাদেবীর পুজা 

করিবে। | 

ব্রতকথা ।--বিষু কহিয়াছেন -যে এই যঙ্ঞান্ুষ্ঠানে এবং যে পুণ্যবলে 

আঁমি দশরথের প্রতি প্রসন্ন হইয়! পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ কয়িয়াছিলাম, রাঁম 

নবমী ব্রতাচারীকে আমি সেই ফল প্রদান করিয়! থাকি। অতএব এই রাম 

নবমী ব্রতের যে ফল, তাহ! সকল ব্রতাপেক্ষা সুছুল্ন ভ। 

(৭) ক্রে।মলাঙ্গং শিবালাক্ষ্য কোটিনীল সমপ্রভং। 

দক্ষিণীংশে দর্শরথং পুত্রধেক্ষণ তৎপরং ॥ 

পৃষ্ঠতে। লক্ষণোঁদেবং সত্রং কনক প্রভং। 

পার্থে ভরতঃ শত্রপ্বং তাঁলবৃস্ত করাঘভৌ ॥ 

অগ্রেব্গ্রং ঝুমরং রামানুগ্রহ কাঁজীনং ॥] 
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২৭৮ শান্তি-কুপ্তী। 

মদন ছ্বাদশী ব্রত। 

চৈত্র মাসের শুক্র দ্বাদশীতে মদন ছ্বাদশী ব্রত কর্তব্য । এই ব্রতে কাঁম- 

দেবকে পুজ1 করিলে ব্রত|চারী পরজন্মে স্থন্দর রূপ ধারণ করিবে। 
তাও সেরের ০০০০০০প 

বালিকার ব্রত। 

যূমপুকুর ব্রত। 
্বস্তিবাঁচন পূর্বক শ্রীবিষ্ণোনমঃ অদ্য কান্তিকে মাঁসি তুলীরাশিস্থে ভান্বরে 

অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ জলনিযুব সংক্রান্তাং অমুক গোত্রা শ্রীমতী 
অমুকী দেবী বা দাঁপী নরক নিবারণ করণাস্তে বিষুলোক গমন কামাঃ 

আদাারস্ত চতুর্বর্ষ পধ্যন্তং গণপত্যাদি নানাদেবতা পুজা পূর্বক যমরাজ পুজ! 

তৎকথা শ্রবণরূপ ভবিষাপুরাণোক্ত যমপুক্ষরিণী ব্রতমহৎ করিষ্যে বলির সংকল্প 

করিবে। পরে অধিবাদ করিবে। তৎপরে গোময়্ স্তপের উপর যষ্ঠিকে 

আরোপিত করিয়া তাহার মূলে গণেশাদি পুজা ও চতুর্দশ যমের প্রত্যেকের 
পুজ। করিবে। পরে কথ! শ্রবণ করিবে। 

ব্রতকথা ।--ধর্মরাজকে ভীম্ম কহিলেন, বং্স! আঁমি স্ত্রীলোকের 

সর্ধশুভপ্রদী সেই ব্রত পদ্ধতি কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রেতাঁধুগে পাস্তপণ 
নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি প্রজ। প্রতিপাঁপনে অদ্বিতীয় এবং 

সর্বাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রাঁজা শান্তপণের পুর্ণচক্্বদন! সর্বগুণ ভূষিতা 
চন্ত্ররেখা নামে মহিষী ছিলেন। চন্দ্ররেখা ব্রতপরাঁয়ণ অতি মাত্র পতিব্রতা। 

পূজায় অতি ভক্তিমতি ছিলেন। কালে সেই লোকললামভূতা সতী 

মৃত্যুমুখে নিপতিতা হয়েন। যমরাজের কিন্করগণ সতী- চন্ত্ররেখাকে 

যমপুরীতে লইয়া যম সন্নিধানে উপস্থিত করিলে, তিনি করযোড়ে 
যমরাজ যমকে নমস্কার করিলেন। চন্ত্ররেখার অতুলনীয় ভক্তি দর্শনে 
যমরাজ কহিলেন, হে সাধ্বি! বর প্রার্থনা কর। : চন্দ্ররেখা মম বাক্যে 
কহিলেন, হে ধর্মরাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
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শান্তি-কুপ্ত। ২৭৯ 

থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমাকে 

নরকে বসতী করিতে না হয়। যম কহিলেন, তাহাই হইবে। তুমি 
আমার ব্রত উদ্যাপন কর। যে নারী ভক্তি পূর্বক যন পুক্করিণী ব্রত 
পালন করেন, তিনি ইহকালে ধনধান্তপুত্রপৌত্রাদি ভোগ করিয়৷ পরকালে 
্বর্গগামিনী হয়েন! চন্দ্ররেখা পুনজীবন লাভ করিয়া এই ব্রত গালন করেন। 

দীপান্বিতা ব্রত। 

কার্তিক মাসের চতুদ্দশীতে শ্নান করিয়া পিতৃগণোদদেশে দধি ক্ষীব 
গুড়াদি উৎসর্গ করিবে। গৃহে আসিয়া লক্ষমীনারায়ণকে ভক্তি পূর্বক 

পুজা করিয়া স্বায়ংকাঁলে অমাবস্যায় চতুষ্পথে, শ্বশানে, নদীতে. পর্কতে, 

বৃক্ষমুলে, গোষ্ঠে, চত্বরে এবং রুহাদিতে প্রজ্জলিত দীপ স্থাপন করিবে। 

ব্রতকথা ।__-লক্ষী কহিয়াছেন, যে নারী ভক্তি পূর্বক এই দ্বীপান্থিতা 
লক্ষী পূজা ও দ্বীপ দান করেন, তাহার পিতৃলোক অক্ষয় আনন্দ ও স্বর্গ ভোগ 

করেন এবং তিনিও লক্দমীর ক্্পাঁয় ইহ ও পরলোকে রনিব্য এম্থখ ভোগ 
করেন। 

(মাসির িটেট 

ভ্রাতৃদ্বিতীয়! ব্রত। 
কার্তিক মাসের শুক্লািতীয়াতে শ্বানাস্তে ভগ্নি ভ্রাতার ললাঁটে চন্দন 

তীলক দান করিবেন। মন্ত্র পাঠ (১) করিয়! ভ্রাতাকে ম্বহস্তে নান ও 
নূতন বসন পরাইবেন। 

ব্রতকথা ।--কথিত আছে, এই ব্রতাঁচরণ করিলে ভ্রাতাকে আর যম 

লোক দর্শন করিতে হয় ন1। 

(১) ভাইয়ের কপাঠে দিলীম ফোট।। 

. যমের দুরারে পড়লে। কাটা ॥ 

তিনবার ভীলক দান ও প্রতোক বার ভূমিতলে বাম হন্ডের কনি্টঙ্ুলী 

ঘাঁরা চিহ্ন করিতে কাচা তীলক দানেও এ অঙ্গুলি ব্যবহার করিতে 

হইবে। 
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২৮০ শৃন্তি-কুঞ্জ। 

গোকাল ব্রত । 

কাঠিক মাসের শুক্ুষ্টমীতে গোগণকে মন্্পাঠ করিয়া গৌঁগ্রাস দিবে। 

(২) কথিত আছে, ভগবান কৃষ্ণ এই সময়ে গোগণকে গোগ্রাস দিয়া- 

ছিলেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে বালিকা সুন্দর পতিলাঁভ করেন। 

জন্মতিথি পুজা । 
জর্মা তিথিতে প্রথমে জীবিত মংস্য কুপে নিক্ষেপ করিবে । পরে তিল 

'তল ও হরিদ্রা মর্দন কন্ধিয়া স্নান করিবে। স্ানাস্তে স্বস্তিবাঁচন পূর্ব্বক 

কুশতিল ও জল হস্তে লইয়া ও অদ্যেতগদি অমুক গোত্র অসুক দেবশর্মা 
সর্বাপক্ছদশান্তি পুর্বকং দীর্ঘানুটকামঃ গণপত্যাদি দেবতা বিষ্তুরাধন পূর্ব্বক 
জন্মতিথি পুজা তদহোমকর্ হং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে 
গণেশ ও নবগ্রহ পূজা করিয়া মার্কগেয়কে ধ্যান (৩) ও পুজা তৎপরে 
সপ্তচিরজীবির পুজা করিবে। €(৪) পরে চতুর্দশ যমকে পুঁজ! ও নমস্কার 

করিতেত হইবে। €৫) জন্মতিথির নাঁম, বার ও মাসার্দি উল্লেখ করিয়। 
পূজা করিবে। তৎপরে বিঞুর পুজা করিবে। পুজান্তে তিল পার ভোজন 
কারবে। : | 

ভোজন পাত্রের নিকট উপবেশন করিয়া মাতা গ্রভৃতি গুরুজনের ধাঁন 

দুর্বার সহিত আশীর্বাদ গ্রহণ কর! আবশ্তক। 

(২) গৌকাল গকুলেবান। 

সোনার থলে দিয়ে ঘাস। 

আমার হয় যেন ম্বর্গে বাস ॥ 

(৩) ও দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং স্ববৃদ্ধং চিরজীবিনং। 
মাকণডয় নরোভ্তক্ত্য। পুভয়েৎ প্রতস্তণা। 

(৪) অঙ্থাম! বলিব্যাস হন্ুমানশ্চ ধিভীষণ। 

কপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তেতে চিরজীবিক1। 

(৫) মায় ধ্শরাজায় মৃত্যুবে চাস্তকায় চ। 

বৈবস্বতায় কালা সর্ধবভূত ক্য়ায় চ। 

উম্বরায় দরীগণ নীলায় পরসেষ্িনে । 

বৃকো দরায় চিত্রায় চিত্রপগুপ্তাপ্স বৈ নমঃ ॥ 
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পুখ্যপুক্ষরিণী ব্রত। 
মহাঁবিযুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চারি বংসর কাল এই ব্রত 

করিতে হয়। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন পুফ্ধরিণী খনন করিয়া তাহাতে ' 
বিশ্লবৃক্ষ আরোপিত করিয়া মন্ত্র পাঠ করত পুজা করিবে। (১) 

উদ্যাপনকালে স্বর্ণ রৌপ্য ও কড়ি দ্বারা পুক্ররিনী পূর্ণ করিবে এবং 
ব্রাহ্মণ ভোঞ্ন করাইবে। 

দশ পুণলিকা ব্রত। (২) ৬ 
মহাবিযুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চারি বসর কাল এই ব্রত 

করিতে হয়। বৈশাখ মাসে প্রতিদিন দশবিধ পুত্তলিকা ভূমিতলে অঙ্কিত 
করিয়া পুজা করিতে হইন্স। উদ্যাপন কালে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পুত্ধলিক। 
ব্রাহ্মণকে দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। 

ধৃপসংক্রান্তি ব্রত। 
মহাবিুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরকাল প্রতি সংক্তা- 

স্তিতে ধুপ, উপনীত ও কড়ি ব্রা্ষণকে দাঁন করিবে উদ্যাপনে বন্থাদি দ্বারা 

্রাঙ্গণকে প্রণাম ও ভোজন করাইবে। 

বৈশীখি চম্পক ব্রত। 
মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরস্ত করতঃ প্রতি সংক্রান্তিতে আরম্ত 

করিয়া! চারি বৎসর কাঁল এই ব্রতাচরণ করিবে। বৈশাখ মালের গ্রতিদিন 
চম্পক পুষ্প, উপবীত ও দক্ষিণ একটা ব্রাহ্মণকে দিয়া তাহাকে পরিতোষ 

পূর্বক ভোজন করাইবে। উদাপনে স্বর্ণ চণ্পক দিয়া ব্রাঙ্গণ ভোজন 

করাইবে। : 
( ১) পুণিপুষ্ষর পুষ্পমালা । কে পুজেরে দুপুর বেল! ॥ 

আমি সতী গুগবতী। ভাইয়ের বোন পুত্রবী 

 হথে পুত্র মৌরৰে ন| পৃথিবীতে ধোর্ব্ব ন| ॥ 

শ্ৌজামীয় কোলে পুজ দোলে। মরণ হয় ধেন গঙ্গার জলে॥ 

( ২ ) ইহার নাম চলিত কথায় “সেজুতি ব্রত" বলে ॥ 
রাররাররারারারাররাররারারারারাারা

রারাররাাউারররারতরাচারররাররারারর
রররররররারারররররহরররররররগরারচারর

ররনররিটরাারারররতার 
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কল'ছড়া ব্রত। 
মহাবিযুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি সংক্রাপ্তিতে অথ 

কদলী, কড়ি ও উপবীত ক্রাঙ্ষণকে দান করিবে। উদযাপনে ত্রয়োদশটা 
ব্রাহ্মণকে অখণ্ড কদলী, দক্ষিণা ও উপবীত দান করিয়া তোঁজন করাইবে। 

মিষউসংক্রান্তি ব্রত। 
মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ত করিয়! প্রতি সংক্রান্তিতে মিট লাড়্ 

কড়ি ও উপবীত ত্রাঙ্গণকে দান করিবে। এক বংসর পরে ত্রয়োদশটা 

_ন্রাঙ্গণকে ভোজন করাইয়া মিষ্ট, দক্ষিণা ও উপবীত দান করিবে। 

ঘৃত সংক্রান্তি ব্রত । 
মহাধিযুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বসর কাল প্রতি সংক্রা- 

স্তিতে পাজ্রসহিত ঘ্বৃত, কড়ি ও উপবীত ব্রাঙ্মণকে দান করিবে । উদ্যাপন 

কালে . ত্রয়োদশটা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পাত্রসহিত ত্বত, দক্ষিণা ও উপ- 
বীত দান করিৰে। 

মধু সংক্রান্তি ব্রত। 
মছাবিযুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ত করিয়৷ গ্রতি সংক্রান্তিতে পাত্র 

সহিত মধু, কড়ি ও উপবীত ব্রাঙ্গণকে দান করিবে। বৎসরাস্তে মধুপাত্র 
দক্ষিণা ও উপবীত দান করিয়া ভ্রয়োদশটী ব্রাক্ষণ ভোজন করাইবে। 

ফলদান ব্রত। রড 

 মহাবিযুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চারি বংসর কাল এই ব্রত 
করিতে হয়। প্রথম বৎসর বৈশাখ মাসের প্রতিদিন স্থুপারী, কড়ি ও 

উপবীত ব্রাক্ষণকে দীন করিবে । উপবীতার্দির সহিত দ্বিতীয় বর্ষে কদলী, 

তৃতীয় বর্ষে আম এবং চতুর্থ বর্ষে নারিকেল ফল ব্রাহ্মণকে দান করিবে। 

[00591510208 199 16 ৪: 5০ 1097)61% 
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উদ্যাপন কালে রৌপ্য, বস্ত্র ও ফলদান করি! ভ্রয়োদশটা ত্রা্ণ ভোবন 
করাইবে। 

লাকা! দু জেজিিছিউডি 

এয়ে। সংক্রান্তি ব্রত। 
ম্হাবিযুৰ সংক্রান্তি হইতে আরন্ত করিয়া প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে 

একটা ক্রাঙ্মণকন্তাকে তৈল, হরিদ্রা, ফল, তাখ,লাদি দান ভোঞ্জন করা- 

ইবে। দ্বিতীয় বর্ষের সংক্রাঞ্তিতে তিনটা ব্রাহ্মণকন্যা, তৃতীয় বর্ধে সাতটা 
এবং চতুর্থ বর্ষে ভ্রয়োদশটা ত্রাঙ্ষণকন্যাকে উক্ত দ্রবা দানি ও তোজন করা. 

ইয়! ব্রত উদ্যাপন করিবে। | 

ধন গছান ব্রত । 

মহাবিযুব সংক্রাস্তিতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর কাল বৈশাখ মাসের 
প্রতিদিন ধনিয়া, আদ, হরিদ্রা, উপবীত, কড়ি ও মিষ্ট ব্রাহ্মণকে দান 

করিবে। 

শ্তাচারারপপঞসিহররাটি 

পৌঁর্ণমাশ ব্রত। 
মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়! চারি বখসর কাল এই ব্রত 

করিবে। প্রতি ব্তমরে বৈশাখমাসের প্রত্যহ সুপারি, হরিতকী, জাতি, 

এলাইচ ও উপবীত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। 

গুপ্তধন ব্রত। 

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্রান্তিতে ক্ষীরলাড়। মধ্যে 

রৌপ্য সুদ্রা। (ছুয়ানী, সিকি, আধুলী, টাকা ক্ষমতানুসারে ) রাখিয়া উপবীত 

সহ ব্রাঙ্ণকে দীন করিবে। উদ্যাপন কালে ত্রয়োদশটা ব্রা্মণকে ভোজন 

কর।ইয়। ক্ষীয়, উপবীত ও দক্ষিণ দাঁন করিবে। 

টিউটর 
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কালাবউ ব্রত। 
মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ত করিয়৷ একমাস একটা কদলী বৃক্ষ প্রোথিত 

করিয়া বাপিক! তাহার পুজা করিবে। তোগ দিবে নৈবেদ্য উৎসর্গ 
করিবে। (৩) 

জীয়ন্ত যী ব্রত। 
জ্যোষ্ঠ মাসে আমর বৃক্ষের তলে বালিকা মন্ত্র পড়িয় পূজা করিবে। সমস্ত 

জোট মাসই প্রতিদিন পুজা বিধি। (৪) 

বারা) ০০২৪ 

(৩) কল। গাছ পুজন, সোণার খালে োঙজন। 

দোগার খালে ক্ষীর়ের লাঁড়, আমার হাতে হয় যেন স্বর্ণের খাড় 
(8) আম তুমি যেমন ফল। দাও আমায় তেমনি ফল। 

তুমি যাও স্বর্গে দেবতারা খায়। আমার হাতের লোহ! ক্ষয় যার । 



পারত্রিক-তত্ব। 
চে 

কর্মভোগ। 

(বিশ্বব্রন্মাণ্ডের ) প্রথম দ্বার । 

ঘারপাল--কাম। 

আমি আবাঁর আসিয়াছি। আমি নৃতন নহি, তোমাদের পরিচিত 

আমি আবার আিয়াছি। এতদিন ভুগিতে আসিতাম, ভোগাইতে আসিভাম, 

আর আজ দেখিতে আসিয়াছি, আর দেখাইতে আসিয়াছি! তৌমরা 
একবার দেখিবে কি? 

একটু পূর্বে আমি যে ছই এক বথা বনিয়াছি, যে একটী আধটা চিত্র 
দেখাইয়াছি, তাহা রসায়ন !-__ আগে মিষ্ট মিষ্ট ছুকথা ৰলিয়াছি, এখন ছুটা 

শক্ত কথা বলিব, ছুই একটা ভয়ানক ভয়ানক চিত্র দেখাইৰ,_-গুনিতে 
হইবে, দেখিতেই হইবে। রাগ করিলে ছাড়িব না।_-আমি পাগল; তাই 
আমি বেচারা পাঁগল। পাগলের কথায় কেহ কি রাগ করে? হয় এই 
পাগলের কথায় পাগল হও না হয় পাগলের কথা হাসিয়া! উড়াও। রাগ 
করিলেও তোমার নিস্তার নাই। তাহ! হইলেও লোকে তোমাকে পাগল 
বলিবে। তাহা হইলেও তুমি আমার দলভুক্ত । তবে পাগলের হাতে 
তোমার নিস্তার আছে কি? এখন কথা বলি,--মনোযোগ দাও। 

মায়ের কপায় আমি আজ দিব্যচক্ষু পাইয়াছি। সংসারকে আগে আমি 
এক চক্ষে দেখিয়াছি, এখন আবার আর এক রকম দেখিতেছি। মা 

আমার চক্ষে আজ জান-চসমা পরাইয়৷ দিয়াছেন। তাই আজ লবই নৃন 
দেখিতেছি। পূর্বে ্বর্গে। মর্তে, উর্ধে, অধোতে,-দশ দিকে দশ ররুম বৃশ্য 

দেখিয়াছি ।-_-দশ রকম দেখিয়া মনের গন্তি দশদিকে ছুটিয়ায়ছ। 'আর 



২৮৬ - শান্তি কুপ্ী। 

আজ দশ দিকে এক রকম দেখিতেছি। দশ দিক যেন এক হইয়া আমার 

সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আমি দেখিতেছি,--সন্মুথে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর 
বেষ্টিত বাড়ী। দিক সকল সেই বাড়ীর প্রাচীররূপে দঁড়াইয়া--তাহার 
পরিধি রচন! করিয়াছে । ভন্রস্থ্ধ্য সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর উদ্ধ চূড়ায় সংলগ্ন 

থাকিয়। গৃহস্থগণকে আলোক দান করিতেছে । অকাশ চন্দ্রাতপরূপে সেই 

বাড়ীর উর্ধে স্থাপিত। এমন বড় বাড়ী আর কেহ কখন দেখে নাই। 

সেই বাড়ীর রেণু প্রমাণ আমি, এক প্প্রান্তে সংলগ্ন আছি কিন্তু দেখিতেছি 

সব।” আমার চক্ষ যে দিব্যচক্ষু। আমি কীটান্ুকীট, কত কোটা কোটা 
৷ অর্ধদ অর্ধ,্দ বিন্দু বিন্দু আমার মত জীব সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর একটা 

ক্ষুদ্র কুঠারীতে বসতি করিতেছে । আমি ত নগণ্য-ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কেবল 

মায়ের কৃপায় আমি জ্ঞান-চক্ষু পাইয়াঁছি বলিয়াই আমার দৃষ্টির সীম! নাই। 

যে দিকে চাহি, সে দিকেই অনন্ত পধ্যস্ত আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। 
দৃষ্টির সীমা! আমিও খুঁজিয়! পাই নাঁ। তাই তত বড় বাড়ী আমি দিব্য 
দেখিতেছি। | 

দেখিলাম, দেই বাড়ীর মধ্যদেশে এক অতি সুদৃশ্য সৌধ। কারু- 
কার্যের নিদানভূত সেই সৌধে অগণ্য গন্ধদীপ জলিতেছে। স্তবকে স্তবকে 
কুন্ুমস্তবক সঙ্জিত আছে। সৌধশিরে কোটী কোটা চন্ত্রস্্ধ্য দীপ্তি 

পাইতেছে। এ হ্ুর্য্ের উত্তাপে দাহিকা শক্তি নাই। যে শক্তিতে কৃর্যদেব 

জগতের প্রাণীবর্গকে দগ্ধ করেন, এখানে সেরূপ দেখিলাম না । এ 

আলোক অতি ন্িপ্ধ। চাহিলে চক্ষু শ্লিপ্ধ হয়, মন প্রফুল্ল হয়। সৌধের 
চারিদিক যেন. জ্যোৎনায় খচিত !__ অপুর্ব শোভা । সৌধ দর্শনে সকলেরই 
বাসের স্পৃহা জন্মে। নিয়ম, পর্ববর্ণিত বাড়ীর হতভাগ্য অধিবাসীরা 
প্রাণাস্ত করিয়াও সেই সৌধের ছায়! স্পর্শ করিতে পারে ন। সেখানে 
বাস করিতে অধিক ব্যয়। আমরা ক্ষুদ্রজীবি, পত্রকুটারই আমাদের পক্ষে 
উপযুক্ত, রাজপ্রাসাদ কি আমাদের সাজে? আমাদের তত পণই ব! কই 
যে, সৌধবাসী হইব । | 

ইচ্ছ! কিন্ত সকলেরই আছে। দসৌধবাসের পণ না থাকা স্বত্বেও 
দেখিলাম অসংখ্য জীব সেই সৌধবাসের জন্য প্রয়াসী। যাহারা বাড়ীর 
অভ্যপ্তরে বাস করিতেছে, তাহাদের যেমন চেষ্টা বাড়ীর বাহিরে যাহারা 

জিজ্ঞাস জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ | 
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তাহাদের আবার ততোধিক চেষ্টা । “বাড়ীর মধ্যে যাহারা, তাহাদিগের ' ইচ্ছা! 

আছে কিন্তু চেষ্টা কম। বাহিরের লোকের যেমন চেষ্টা, তেমনি আগ্রহ । 

ইহার! সিংহদ্বারে দারুণ হট্টগোল আরম্ভ করিয়াছে । রি 
বাড়ীর ছয়টি সিংহদ্বার। প্রত্যেক সিংহদ্বারে এক একজন প্রধান দ্বার- 

রক্ষক, আবার তাহাদিগের অধীনে কতকগুলি সাধারণ রক্ষী আছে। 
ইহারা এমন সতর্কতার সহিত দ্বার রক্ষা করিতেছে যে, ভিতরে প্রবেশ 
করে কার সাধ্য? সৌধশিরের জয়পতাকা আশা৷ দিতেছে, জীবকে ইঙ্গিতে 
আহ্বান করিতেছে, যেন বলিতেছে “আয় জীব! এই শাস্তিধামে। 
এ ধাম তোদেরই। দয়াময় তোদের জন্যই এই পরমরমণীয় আননা- * 
ধাম হ্ঞ্ন করিয়াছেন।” কিন্ত হইলে কি হইবে, ্বারপাল যে ছার 
ত্যাগ করে না।-দ্বারপালের ব্যবহার দেখিলাম চমৎকার !-_-যাহার! 

চরণে ধরিয়া__সাধিয়া কীদিয়া ভিক্ষা! চাহিতেছে,__যাহারা নয়নজলে বুক 
ভাঁসাইয়৷ কপ ভিক্ষা করিতেছে,_দ্বারপালগণ স্ব স্ব মন্ত্রে তাহাদিগের 
অনুপ্রাণিত করিয়! নিজের “গোলাম” করিয়া রাখিতেছে। ঝটী প্রবেশে 

তাহারা অধিকার পাইতেছে, কিন্তু দে সৌধের ছায়াও ম্পর্ল করিতে 

পারিতেছে না। তাহাদির চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট হইয়াছে; সৌধশিরস্থ 
সুর্যের জ্যোতিতে তাহার! দগ্ধ হুইয়। পলাইয়া লুকাইয়। আসিতেছে; যাহার! 
থঞ্জ, সৌধশিরে উঠিবার ক্ষমতা তাহাঁদিগের নাই। দ্বারপালগণ তীহাদিগের 
ডান। ভাঙ্গিয়।৷ পা ভাঙ্গিয়া বলহরণ করিয়৷ জীবস্তে কলের জীব করিয়া 

তুলিতেছে। জীবগণ তাহাদিগের পদানত। আর বাহার! দ্বারপালের লালচক্ষু 
দর্শনে নিজেও চক্ষু লাল করিতেছেন, দ্বারপালের একগুণ হঙ্কার শ্রবণে 
শতগুণ হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, দ্বারপালগণ ভীত হইয়!--তীহার শতহস্ত দূরে 
থাকিয়৷ দ্বার ছাড়িয়া! দিতেছে! দ্বারপালগণের সকল বল পয্যুদস্থ করিয়! 

তাহারা অনায়াসে সেই সৌধশিরে গমন করিতেছেন,--নিত্যানন্দ লাভ 
করিতেছেন !--পুলকপূর্ণ হৃদয়ে গাহিতেছেন,ধর্মাৎ নাস্তি , পরোৎ 

মুখম। , | | 
ব্যাপার দেখিয়া একটু অগ্রসর হইলাম । মনে করিলাঁষ, ব্যাপারটা 

ভাল করিয়া দেখিতে হইতেছে । একটু অগ্রসর হইয়া প্রথম দ্বারের 
সমীপে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম . দ্বারপাল . আপনার মেজান্ে 

অমিত দানে অভাব নিশ্চয়। 
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বলিয়া! আছে। দ্বারপালের নামটি জানিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু কে বলিয়া 
দিবে? তাবিতে ভাবিতে মনে হইল। মায়ের কৃপা যাহার প্রত্তি,_ 
মায়ের আমার সহশ্রমুখী ন্েহজআোত যাহার: প্রতি সহতধারে প্রবাহিত, 

ভাহার আবার চিন্তা কি? দেখিলাম, দ্বারপালগণের গ্রুত্যেকের শীরোদেশে 

স্বন্ব নাম অঙ্কিত আছে। প্রধান দ্বারপালের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, . 

শীরে লিখিত আছে--কাম । 

ক্লামের চেহার! প্রথম দর্শনে দেখিতে বড় মনোরম, বড় চিত্তাকর্ষক, 
, বড় দৃষ্টিবিভ্রমকারী ! প্রথম দর্শনে দেখিলাম, কামের রূপ যেন তুবন 
ভরা! দশদিক দেহের জ্যোতিতে যেন আলোকিত !--এমনরূপ যেন 
আর কেছ কখন দেখে নাই! আহ] কি প্রশস্ত দৃষ্টি,__কি চমৎকার ভঙ্গি। 
ইচ্ছা করে, প্র পুরুষরত্বের পাদপস্মে এ ছার প্রাণ উৎসর্গ করি। একটু 
অভিনিবেশ সহকারে চাহিলাম। 

ধা! করিয়া চটক ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম ও হরি! সবই ফাকি। 
এ যে আগুন ঢাকা পাশ! অযৃত ঢাকা বিষ !-ন্বর্গাবরণে আবৃত কাচ 

যাহারা বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতেছে, তাহারা দেখিতেছে কামের রূপ ভুবন 

মোহন, আমি কিন্তু দেখিলাম, এমন কদাকার চেহারা আর কাহারও নাই। 

চক্ষু ছুটি কোটর প্রবিষ্ট, তাক্প অতি স্ন্দর প্রবৃত্তি-চসম! ঢাক।; দেহ অতি 

শীর্ণ, তাঁয় সুপরিচ্ছন্ন কাঁরুকার্ধা খচিত ঝুট-প্রেমের বুটিদার চাপকান গায় ; 
মাথার চুল নাই, তায় বিচ্ছেদ-মকৃমলে মিলন-জরি আটা শুন্যগর্ত তাঁজ 
1 মাথায়; দরু সরু দশটি অঙ্গুলীতে হাব, ভাব কটাক্ষা্দি দশ ভাবের দশটি 

. অঙ্গুরী; পা সরু, তাই পবিভ্র-প্রণয় নামক বিলাতি আমদানী ঝুট! কাপ- 

ডের “কাটা কাপড়* জড়ান। নিজের কাকপক্ষীর ন্যায় বর্ণ “পরম নখ 

নামক রাড! গুড়া রঞ্জিত। এত ফেরেবীতে লোক কেন ভুলিবে না? 
কামের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া আপন মনেই খানিক হাসিলাম। অল্পবুদ্ধি 

জীব এই বাহাসৌনর্যে ভুলিয়। কামের চরণে ম্মরণ লয়," শেয়ে যারপরনাই 
সম্তাপিত হইয়া জীবনধন নষ্ট করে। আর যাহারা বাহ্শূন্য ভোগ করিয়া 
অন্তর দেখেন, তাহারাই বুঝেন, কামের অন্তর কতদুর অন্তঃসারহীন। 
ইহারাই সবলে দ্বার অভিক্রষ করেন ইহীদিগের নিকট কামের সেই 
কোটর প্রবিষ্ট চক্ষুর মিটির মিটির চাউনী ধরা পড়িয় যায় ॥ 

_আলস্যই ছঃখের প্রবর্তক। 
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কামের রূপ দেখিয়া কামের অনুচরবর্গের স্বভাব দেখিতে বড় ইচ্ছা 

জন্মিল। চাহিয়। দেখিলাম, কামের প্রথম অনুচরের শীরে লেখা আছে,- ' 

পরদার হরণ । ইহার চেহারাটা ভাল, কিন্ত ভিতরে ফৃক। নয়নে 
কটাক্ষ আছে কিন্ত জ্যোতি নাই, রকম রকম বিলাপিতার মনোমোহন ভাব 
ভঙ্গি আছে কিন্তু সে ভঙ্গি সকলে বুঝে না, বেশভূষার পারিপাট্য আছে 

কিন্ত তাহা কেবল পরের মন আকৃষ্ট করিবার ফীসি-কল সম্মুখস্থ 
রমণীদিগের প্রতি বিলাসবিলোলকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, ইঙ্গিতে যেন 
বলিতেছে, "এস রমণি! তোমাকে স্থবখের পারে লইয়া যাই। তেঁমার 

স্বামী সংসার-বাঁজারের মুটে, মোট বহিতে পারে, পপ্রমেরকি ধার ধারে ? 

প্রেমময়ি! তুমি প্রেম বিলপাইতে আসিয়াছ। আমি তোমার প্রেমসাগরের 
নাবিক । এপ, প্রেমের পারে লইয়া যাই। কোন কোন রমণী পদা- 
ঘাতে এই চাটুকারকে দূর করিতেছে । কোন কোন হতভাগিনী এই 

চাটুকারের প্রলোভনে সর্বস্ব খোয়াইতেছে ।_বাঁড়ীর ভিতরে প্রবেশ 
করিতেছে কিন্তু সৌধ »মীপে গমনের সাধ্য হইতেছে না । 

কামের দ্বিতীর অনুচরের প্রতি চাহিলাম। তাহার শীরোদেশে পুত 

অঙ্কিত আছে, বারাঙ্গনাগমন | শরীর অতি শীর্ঠ_ _দেহ জরাজীর্ণ, 

যেন কলের জীব। এককালে দেহের লাবণ্য ছিল, বুদ্ধির পরিপককতা৷ ছিল, 

দেহে বল ছিল, .হিতাঁহিত জ্ঞান ছিল। কিন্তু এখন তাহার কিছুই 

নাই। চক্ষুর দৃষ্টি নাই, তবুও তাহাতে . কটাক্ষ আছে, দেহে বল নাই, তবুও 

ুষ্টগ্রবৃত্তি দমিত হয় নাই, উঠিবার শক্তি নাই, তবুও বাঁরাঙ্গনালয়ে 
যাওয়া আছে, নেত্র্গলে বারাঙ্গনার চরণ অভিসঞ্চিত করা আছে, অর্থ 

নাই, শালগ্রাম শীলার উপবীত বিক্রয় করিয়া, বাঁরাঞ্গনা সেবায় অক্ষয় ত্বরণ 

বলিয়া জ্ঞান আছে, পরকে মজাইতে নিজেই মগ্ন হওয়। আছে, মঞ্জা 

দেখিতে গিয়া, মজা দেখিয়া আসা আছে। .দেখিলাম, অন্তের কাছে 

ইহারা ভীত-_জড্রব, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী পাইলে, নিজের মত তাহাকে 

মজাইতে চেষ্টা, কোথাও . ক্কৃতকাধ্যতা--কোথাও বা! নিষ্ষল। দেখিলাম, 

ইহা রাও বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে। . সৌধ কিন্তু ইহাদিগের বনু দুরে 

কামের তৃতীয় অনুচর দেখিলাম, অপূর্ব জীব ! ইহাকে মানব বলিকি 

পশ্ড বলি, নর বলি কি নারী বলি, তাহ! বুদ্ধিতে কুলাইল না । জগতের 

কুকর্্মই কুকর্ম্ের শান্তি দান করে। 
৩৭ 



২৯৩ শাত্তি-কুগ্ত। 

প্রাণী বৃত্বান্ত দেখিলাম, এ জীব তথায় নাই। এই অপূর্ব জীব দেখিতে 
অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম শীরে লেখা অস্বাভাবিক অভিগাঁমী | জীবের 
অদ্ধাংশ নরাকার, অর্দাংশ কুকুর মূর্তি। ইহারা সন্ত্রীক আছেন। কোন 
রূপে ইহাদিগের লিঙ্গভেঘ করিয়া দেখিলাম, পুরুষের সন্ম,খ ভাঁগ নর ও 
অধোভা।গ কুন্কুর মূর্তি আর নারীর উর্ধভাগ কুন্ধুরী এবং অধোভাগ নারী 
সুর্তি । ”ইহ্াঁরা উভয়েই অতি কারণ্যপুর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছে, আবার সে 
ভাব, তাগ করিম্বা, পরস্পর চুম্বনালিঙ্গন করিতেছে, যেন আনন্দের আর 
স্ীদাঁ নাই। ইহা কর্তৃক যাহারা স্পৃষ্টা হইতেছে, ভাহাদিগকেও বাড়ীয় মধ্যে 
প্রবেশ করিতে দেখিলাম । 

কামের চতুর্থ অনুচর দ্েখিলাম। প্রথমে তাহার পুরুষৌচিত দেহ 

দেখিয়া মনে ভাবিয়াছিলাম, এটী আন্থচর। এখন দেখিলাম, সে আমার 

ভরম। এটী অনুচর নহে, কামের অতিমাত্র প্রিয়কারিণী সহচরী । কামের 

সহিত ইহার বড় সন্জ্রীতি। নাম দেখিলাম, অভিসার | 4চেছারা অতি 
কদাকার। কিন্তুহায়! তাহা! কি সকলে দেখিতে পায়? হীরকের মেধ্য 

কাশ্চর আবিষ্কারে কি সকলের বুদ্ধি কুলাইয়া' উঠে? চেহারা অতি কদা- 
কার, বর্ণ অতি ক্কষ্, কিন্ত তাহাতে আপিয়া যায় কি? রকম রকম অংদপ 
কায়দার রংদার রডে দেহ রঞ্জিত হইয়াছে । শতমুরখীতুস্য কেশপাশের মধ্যে 
রিপুকর্দম আছে। লদ্িতস্তন মনোমোহন সোহাগ-কাঁচলীতে আবৃত আছে। 
ডরণের স্কীততা, ভক্তগণের পৃষ্ঠে স্পর্শলুখ অনুভব করাইবার জন্যই নিয়ো- 
দিত আছে, তাইতে আবার আঁদর-মলের ঝুমুর ঝুমুর আছে। চক্ষু 

€কোটরে প্রবিষ্ট কিন্তু তাহাতে আরও প্রেম-কটাক্ষ আছে, গলদেশের 
উচ্চতা প্রণয়-কঠিতে আবুল, সে সব দেখে কে? বাহ্দৃষ্টিতে. দেখিলে 
দেখিতে পাই, এমন লোকললামভূতাঁরমণীরত্র আর নাই। ইনিই বিধাঁতাঁর 
আদর্শ স্থষ্ট বা! প্রকৃতির প্রিয়তমা! কন্তা ! দেখিলাম, পের আগুণ জালিয়া 
পুরুষ-পতন্গ ডাকিতেছে। কত কত হতভাগা সেই কুহুকিনীর, কুহুকে 

পড়িয়া, জীবন বিক্রয় করিতেছে । মাতা, পিতা, স্ত্রীপরিবাঁরকে অকুলে 

ভাসাইয়া নিজের সর্ধনাশ করিতেছে । মাতাকে কীদাইয়া নিজে হাসিতে 

যাইয়া__কীদিয়া সারা! হইতেছে। 
কামের আর একটা অনুচর দেখিলাম । টি রা খা অনুচর নহে, 

নিত্রতা শক্রকেও বঙ্টভূত করে । 



শান্তি-কুপ্ত। ২৯৯ 

এটাও সহচবী ।--আহা ! দুশ্চারিণীর ছুঃখ দেখিয়া__-চেহারা দেখিয়া হাদয়! 

ফাঁটিয়! গেল !--এত কষ্ট হতভাগিনীর ? নাম দেখিলাম, ভ্রণহত্যা। হত- 

ভাগিনীর ছুঃখ কষ্টের অবধি নাই। মুখে যন্ত্রণার কালিম! পড়িয়াছে, বিকট. 
মুর্তি বিকটতর হইয়াছে! তাহাতে কিন্তু যন্ত্রণা বোধ নাই। কষ্টকে কষ্ট 

বৌধ নাই। হতভাগিনী বিকট মুখভঙ্রি করিয়া সনুখস্থ নারীগণকে- 
ডাকিতেছে। প্রলোভনে যেন প্রলোভিত করিবার জন্য ডাকিয়া! কহিতেছে,. 

“ভয় করিও না। আইস। এমন পথ থাকিতে ভয় কেন? বিধবা, সধবা,. 

কুমারী, যে হও আইস! প্রেম বিতরণ কর। লোকলজ্জার ভয় বর্জধরও' 

না। ভয় করিলে প্রেমলাঁভ তোমার অবৃষ্টে ঘটিবে কেন? এন্খ তুমি 
পাইবে না। সুখী হও»--প্রাণের প্রিক্লতমকে প্রেম দান কর। জীবজ্রোত 

বহিবার ভয় করিতেছ? লোকনিন্টার ভয় করিতেছে? এই দেখ, আমি. 

সে পথ রুদ্ধ করিয়াছি। গর্তুনষ্ট করিলেই ত আপদ চুঁকিয়া গেল। কেহ. 
জানিবে না, কেহ দেখিবে না, কেহ বুঝিৰে না। আইস, আমরা সুখের 

সাগরে তাসিয়া যাই। আমার নাম-_ভ্রেণহত্য1 । 
ইহ্থাদিগকেও প্রবেশ করিতে দেখিলাম। আর এখানে খাঁকা নহে), 

যাহ! দেখিলাঁম। তাহাই যথেষ্ট । এখন দ্বিতীয় দ্বারের রহস্য দেখিতে চলিলাম, 

এ কাঁমচরের অগম্য কি স্থান আছে? 

(তাত উজ জি 

৪ তীয় দার 

' দ্বারপাল--ক্রোধ। 

দ্বিতীয় দ্বারে আসিলাম। দেখিলাম, সেখানেও প্রবেশার্থীর অভাব নাই.) 

দ্বারপালের দিকে চাহিয়। ভীত হইলাম। এমন বিভৎস্যমুর্তি আর যেন 

কখন আমার « য়নপথে পতিত হয় নাই। দওহন্তে বিশ্বধবংসকারী মহা- 

কালকে প্রেঁলিযাছি, প্রচণ্ড ছুর্দমনীয় অজেয় কালকে দেখিয়াছি, সাক্ষাৎ 

রুদ্রাবঙ্ার পিডীপে দেখিয়াছি, রণ্রঙ্গে উলাঙ্গিনী রণচণ্ডীকে দেখিয়াছি, 
//দেখিতে আমার, বাকী নাই। কিন্তু এমন মুর্তি আর কখন দেখি নাই ॥ 

পীড়া অসাবধাঁনতার শাস্তি । 



২৯২ শীস্তি-কুপ্তী। 
১১১০ উস 

যেন ব্রহ্গাণ্ডের উগ্রশক্তির সামঞ্জপ্যে এই মূর্তি স্থষ্টি হইয়াছে । তাড়াতাড়ি 
আগ্রহ সহকারে দেখিলাম, নাম লেখা আছে-_ক্রোঁধ । ক্রোধের মূর্তি অতি 

, ভয়ানক। চুলগুলি অতিরুক্ষ, যেন ব্যোমকেশ, চক্ষু ছুটী রক্তবর্ণ__ সর্ব! 
কুম্তচক্রের স্ায় বিঘুর্ণিত।--দেহ সর্বদাই কম্পিত !-_সর্ধদাই আত্মহারা__ 
হিভাহিত জ্ঞান শূন্য-_মেজাজ সদাই তেরিয়া ! যাহার দিকে ক্রোধের দৃষ্টি 
পড়ে, সেই ছাই হইয়া যায়। যাহার প্রতি ক্রোধের রুপ! হয় তাঁহার 

কর্তব্য বোধ নষ্ট হয়, আত্মপর জ্ঞান থাকে না, সন্ন্ধ বিচার থাকে না, 

জীর্বনের পর্যন্ত মায়া থাকে না। ক্রোধের অংশ পাইয়া সেও এক ক্রোধ- 

রূপী হইয়া পড়ে। ইহার হাতে পরিমাণ নাই। কামের নিকটে অনেকের 
বল প্রকাশ চলিয়াছে। বলপুর্বক প্রবেশ করিতে-কামকে দমিত পদানত 

করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে কাহারও বল প্রকাশের সুযোগ নাই। 
প্রবেশার্থি! হয় ক্রোধাগুণে পুরিয়া মর, না হয় নিজেও ক্রোধের অবতার 

হও। হইতেছেও তাহাই। ক্রোধের অনুচর গুলিও এক একটি ক্রোধের 
অবতাঁর। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ক্রোধকে আশ্রয় বা ক্রোধের জালায় 

জালাতন হইয়! তাহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইতেছে। 
ক্রোধের প্রথম অনুচরের নাম দেখিলাম নরহত্যা | উঃ! কি ভীষণ 

মুর্তি! দেখিতেই প্রাণ কীপিয়া উঠে! দেহ বলিষ্ঠ, কর্কশকেশে ঝুটী বাধা, 

হস্তে শোণিতাক্ত কুঠার !--চক্ষু বিস্কারিত !_-দেহ কম্পিত! যাহার. প্রতি 

দৃষ্টি, তাঁহাকেই হনন! পরিত্রাণ নাই,_ দয়! প্রকাশ নাই,__মমতা নাই। 
ইহার। যাহাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহার জন্য অন্যপথ দেখিলাম । সে অন্ত 
পথে অন্তস্থানে গমন করিতেছে ।-__সে স্থানও সেই বাড়ীর মধ্যে বটে। 

ক্রোধের দ্বিতীয় অনুচর দেখিলাম ।-_অপূর্বব. জীব। ইহাদিগের উর্দধভাগ 
নরাকার_-অধোভাগ গাভী। ছুরাচারগণের হাত নাই। বাহুর সহিত 
অস্ত্রবদ্ধ, স্বীয় শরীরের অধোভাগ শ্বহস্তে ছেদন করিতেছ। ভ্রক্ষেপ নাই ! 

যাতনা বোধ নাই।__পরিণাম চিন্তা নাই। ইহারা নিজে নিজের. দেহ 
কাটিতেছে, পরকে কাটিতে শিখাইতেছে। ষাহীর! ইহাদিগের পথাম্ুবর্তন 
করিতেছে, তাহারাঁও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম । ছুরাচারের 

নাম--_গোহত্যা | 
এই সব অদ্ভুত জীবের কাধ্য দেখিয়! রান কৌতুহল বৃদ্ধি নন 

স্বাস্থ্য দেহপরিমার্জনের পুরঞ্ষার | 
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ক্রোধের তৃতীয় অগ্ুচর দেখিতে অগ্রসর হুইলাম। প্রথমে ইহাদিগকে 
চিনিতে পারিলাম না। ইহারা নর কি জন্ত, কি কি, কিছুই অহ্ুতব 
করিতে পারিলাঁম না। অনেক চেষ্টায় দেখিলাম, নর বটে। ছুরাচারদিগের 
কায দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। কি বিকট চেহারা । কি বীভৎস 
মুর্তি! নাম আত্মঘাতী । ইহারা আপনাকে আপনি ভোজন করাতছে। 
নিজের শোণিত মাংসে নিজের উদরপুর্ণ করিতেছে । পরকে বলিতেছে, 
«আইস জীব! তোমাদিগকে পরমস্থখ দান করিব। নিজের শরীরে নিজের 

উদরপূর্ণ না করিলে, এ ক্ষুধা মিটিবে ন7া। আইস! উদরপূর্ণ কর। অশ্রমরা 

ক্রোধরাজের অনুচর। ক্রোধের আর কি পরিচয় দিব। দেখ, আমাদিগের 

মত স্থবী কে?” আহার আমর! অনুসন্ধান করি না, নিজের মাংস নিজে 

থাই, স্থখের সীমা কি?” দেখিলাম, জীব ক্রোধের প্রসাদে, ক্রোধের 
উত্তেজনা য়.এই অনুচরশ্রেণীর সংখ্যা বুদ্ধি করিতেছে । 

ক্রোধের চতুর্থ মুর্তি দেখিলাম । নাম- নিষ্ঠ ধার্য | ছ্রাচারের কার্ধ্য 
দেখিয়া বড় ভয় হইল! ছুঃখকষ্টে চক্ষু মুদিয়| ডাকিলাম, “ম! ব্রহ্গময়ি ! 

এ কি দেখালি মা? তোর রাজত্বে একি দেখিমা! তোর দয়ার রাজ্যে 

এনন নির্দয়তা কেন মা? আহা! কি নিষঠুর!__নরনারী পঞ্ডপক্ষী বিচার 
নাই, দোষগুণের লক্ষ্য নাই, ক্ষমা পরিত্রাণ নাই। দয়ার লেশ নাই। 

হতভাগ্য নিষ্ঠুর ইহাদিগের কাহাকে হত্যা করিতেছে, কাহার নাস! ছেদন 
করিতেছে, কাহার পক্ষ ভগ্র.করিয়৷ ছাড়িয়া দিতেছে, পক্ষী যন্ত্রণায় ত্রাহি 

ত্রাহি করিতেছে! নির্দয় সেদিকে আঁর ফিরিয়াঁও চাহিতেছে না । কোন 

জন্তর চক্ষু উৎপাঁটিত করিয়। লইতেছে। চক্ষুহীন প্রাণভয়ে পলায়ন 

করিতে যাইতেছে, চক্ষু নাই, স্থুপথে যাইতে বিপথে পড়িতেছে। ঘুরিয়া 

ঘুরিয়া আবার নিষ্ঠুরের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে।_-আবাঁর আহত: 

হইতেছে, আবার পলাইতেছে। নর্ববীষ্গ ক্ষতবিক্ষত, দেহ শৌণিতসিক্ত । এ 
সব দৃশ্ঠ কিআর দেখা.যাঁয়? তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলাম। 

কামের পঞ্চম অন্ুচরের নাম__ছুন্মুখত1। অস্ত্র নাই, হঙ্কার নাই, 

কিন্তু কথায় হীরার ধার। .এক এক জনকে এমন কথা বলিতেছে যে, তাহা- 

তেই তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণা । কঠিন বাক্য সহা অপেক্ষা মৃহ্যু শতগুণে শ্রেযঙ্কর। 
দুরাঁচারের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া, কতজন কত ত্বণিত কার্য করিতেছে। 

সাধু কুমংসর্গেও নীতি সংগ্রহ করেন। 



২৯৪ শান্তি-কুপ্ত | 

ছুম্মুখের 'অস্ত্র নাই, কিন্তু তাহার কাধ্য বড় অধিক। ছুন্থ কত জনের 

যে সর্বনাশ করিতেছে, তাহা! গণন। কর! যায় না। বাক্যজালায় কত জন 

উদাসীন হইতেছে, কতজন আত্মহত্যার আশ্রয় লইতেছে, কতভ্তন ক্রোধের 

আশ্রয়ে যায়৷ নিজের সর্বনাশ করিতেছে । ছুন্ুখের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ 
নাই। ছুষ্ট কথার জোরে দ্রিনিতেছে। এখন বুঝিলাম, বাক্যই অমৃত, 
আবার বাঁক্যই বিষ। বাঁকযর গুণে লোক মোহিত হয়, পদানত হয়; 

বাকোর দোষে আপন পর হয়, আপনার সর্বনাশ হয়। দুন্মুখের সে জ্ঞান 

নাইৎ। ছুম্মুখ কঠিন বাক্য শুনিয়াই স্ুথী। পরকে ব্যথ! দিয়া! তাহার 

, অপার সুখ । তাহার আশ্রয়ে লোকের প্রবৃিও দেখিলাম। বুঝিলামং এ 

প্রবৃত্তি পরিণামে যে কিরূপ ভয়ানক হইবে, মনুষ্য তাঁহা বুঝিল না। 
আর এখানে নহে। অনেক দেখা হইয়াছে। এখন তৃতীয় দ্বারের 

কাঁগুকারখাঁন। একবার দেখিয়া আসি। 

তৃতীয় দ্বার । 
7৮, ॥ 

তৃতীয় দ্বারে অসংখ্য লোক । 

প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারে যত |] রঃ ৃ 

লোক দেখিলাম, এখানে তাহার ||| 0 | রা ০ লি 

চতুগ্ডতণ পোক। সকলেই দার | (টি / টি পা? 

পালের রুপা ভিখারী সকলেই র ২ 
পদানত ।--সকলেই যেন কাতরে 

চরণপ্রার্থী। এমন পরমপদ আর 
যেন নাই। এমন পুরুষ, আর 

যেন নাই। প্রবেশের এইটাই 
যেন অতি সুগম পথ। প্রবে- 

পার্থারা তাই এখানে বেশী 
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বেশী জঠলা.করিতেছে। দেখিলাম, রী ১ | 

ছুঃখ ভিন্ন কেহ স্ৃখী হয় না। 
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লোভ মহারাজের বেশ চমতকার। অতি ক্ষীণ শরীর। কিন্তু নিজের 

নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য দেহে সাবধানতার কষা মেরজাই আটা । শীরে 
ধর্ম-মুকুট । হস্তে না দণ্ড। সুখে বলিতেছে এক, ইঙ্গিতে বলিতেছে 
আর। পার্খে ধন, রত্ব, জন, স্বার্থ, জীব, যশ, থ্যাতি পূর্ণ প্রকাণ্ড মঞ্জুষা। 

লোভ থাকিয়া থাকিয়া, অন্যের অলক্ষ্যে এক একবার দেই দিকে দৃষ্টি 
পাত করিতেছে । এক একবার দ্রুতপদদে মনের অধৈর্য্যতায় অঙ্গুলী দিয়া 
রসাম্বাদ গ্রহণ করিতেছে । মহারাজ লোভ কহিতেছে, “জগতে ধন্য 

হইবার জন্য আইস মানব, আমাকে আশ্রয় কর। আমি বিনামূল্যে তৌমা- 
দিগের বাঞ্চিত ফল দান করিব। তোমাদের কোন অভাব থাকিবে ন1। 
চেষ্টাই উন্নতির উপায়। আমার নামই চেষ্টা । লোভ ন! হইলে, চেষ্টা হয় 

না। বরং আমি চেষ্টা হইতেও শ্রেষ্ঠ । লোভ কর, অবশ্ঠই ফল পাইবে। 

ধন, জন, খ্যাতি, যশ তোমার সবই হইবে । মানব! তবে আর তোমার 
অভাব কি? লোকে লোভী বলিয়া ঘ্বণ! করিবে? সেটী €তাঁমাদের ভ্রম! 
জগতের পনের আন! লোক লেভী, তাহাদিগকে কি কেহ চিনিতে পারে ? 

সাবধান হও, কারের ুরবভিত্তি দৃঢ় কর। দেখিতেছ না, আমি স$ঈব- 

ধানতার আবরণে দেহ আবুত করিয়াছি, মাথায় ধর্মের মুকুট, মুখে ধর্ম 

নাম উচ্চারণ করি, হন্তে আমার ন্যায় দণ্ড। লোকে কি মন দেখিতে 

পায়? আমার এ বাহ্দৃশ্ত দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, আমারই 

নাম লোভ! ভয়-নাই, মনকে দৃঢ় কর, আইস, তোমাদের উন্নতিপথে 

লইয়া! যাই। লোভের বক্তৃতায় দেখিলাম, অনেক লোঁক লোভের পাকে 
আত্মসমর্পন করিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । সেই অগণ্য লোক 
শ্রেণীর মধ্যে কেবল ছুই একজন মাত্র লোককে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখি- 

লাম। লোভ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, প্যাও, মূর্, সংপারে চিরদিন 
দুঃখ ভোগ করিতে যাও। হা! অন্ন, হা অন্ন !_হা অর্থ, হা অর্থ !_হা! ধন, 
হা! ধন !_হা! মান !__হা যশ করিয়া, ভ্রমণ করিতে যাও মূর্খ ঘুরিয়! বেড়াও। 

সারের দ্বণাভাজন হইয়া,--সংসারের পদাঘাত সহা করিতে যাঁও, হতভাগ্য 

যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।” 

লোভেন্ন ব্যবহার দেখিলাম। তখন ডাঃ অনুচরবর্গের কাগ্ড- 

কারখানা দেখা আবগ্তক বিবেচনা! করিলাম। লোভের প্রথম পরিচারক 

পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসৃতী। 
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কার্পণ্য | অপূর্তমূর্তি! প্রকাণ্ড উদর-_টাঁকার হীড়া। অর্থ অর্থ করিয়া-_ 
অর্থের ভাবনা ভাবিয়া! মাঁথাটী ক্রমে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অথ 

চিন্তায় মাথার কেশ উঠিয়া, তথায় একটা প্রশস্ত টাকের পত্তন দিয়াছে । 
হাত পা নাই, সর্ধাঙ্গেই যেন উদর। দেহের শোণিত অপেক্ষা অর্থ 
মূল্যবান ! যাহা উদরস্থ করে, তাহা আর নির্গত করে না। ক্ষুধায় 

অন্ন-তৃষ্ণায় জল পর্যন্ত পাঁন করিতে প্রস্তুত নহে। কুদরচক্ষু বিস্কারিত 

করিয়া, সন্মুধঙ্থছ সকলকে বলিতেছে, “আইস জীব! সঞ্চয় কর। ইহার 

মত স্থুখ আর নাই। তোমাদের নাই নাই রব,আমার আছে সব। 
বল দেখি, কে শ্রী কে দুঃখী? আহার চাই না, বসনভূষপ চাঁই না, 

বিলাসলালসা চাই না, অর্থই আমাদের সব। অর্থে শোক দমিত হয়,__ 

ক্ষুধা নিবৃত্তি পায়, তৃষ্ণা ঘুচিয়া যায়, নিদ্রা তন্দ্রা থাকে না। অর্থে চতুর্বর্গ 
লাভ হয়। আইস! সেই অর্থসঞ্চয় কর। এ জিনিস ব্যয় করিবার নহে, 

ভোগ করিবার নহে, দেখিয়! কেবল তৃপ্তিলাঁভ করাই স্মুখ। যাহা ব্যয় 
হয়, তাহা কি আর সঞ্চিত হইতে পারে? ব্যয়পথ রুদ্ধ না৷ করিলে, সঞ্চয় 

হয় না। , আইস! আমার শরণ গ্রহণ কর।” কার্পণ্যের কথায় মুগ্ধ 
হইয়া, অনেক লোককে সেই স্ুবৃহৎ বাঁীর অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে 
দেখিলাম । 

লোভের দ্বিতীয় অন্ুচর বড় নম্র। ধেন অতি সদীশয়,--অতি-_- 

'বিনীত,--একেবারে মাঁটীর মানুষ ।__মুখে কথা নাই--অতি সত্যবাদী । 
পুণ্য ভিন্ন পাপের ছায়াও স্পর্শ করেন না। দেখিয়া মনে মনে বড় ভক্তি 

হইল। ভাঁবিলাম, এই পাঁপপুরীতে ইনি কেন? আগ্রহে ললাট ফলক 
পাঠ. করিলাম । দেখিলাম, লেখা আছে,-বঞ্চনা । তখন চৈতন্য 

হইল। বুঝিলাম, বাহাদৃশ্ঠ এবপ না হইলে, লোকে প্রবঞ্চিত হইবে 
কেন? কথার, সাধুতার, ব্যবহারের, রূপের কুহকে মুগ্ধ না হইলে, 

লোকে কি প্রতারিত হয়? বঞ্চনার বেশ বঞ্চনারই উপযোগী ! প্রস্থান 
করিলাম । ৪ 

লোভের তৃতীয় অনুচরের নাঁম স্বার্থপরতা | উদর ভূমিতলে সংপৃষ্ট 
হইতেছে, তবুও আহারে বিরতী নাই। স্বার্থ আহার করিয়া, স্বার্থপর যেন 
স্বাথথপরতার প্রতিমূর্তি হইয়৷ পড়িয়াছে |. নাসাবিবরে বত জীব্ভস্ত ওবেশ 

অজ্ঞাঁনতা৷ জ্ঞানের গ্রতিকূল। 
রে ত্র বাজ এজ 
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করিতেছে, দেহভারে চপিবার শক্তি নাই, তবুও স্থার্থসাধনে বিরতী নাই। 
স্বার্থপর নিজের স্থার্থ লইয়া বিব্রত। লোঁকদিগকে নিজের দেহের প্রাতি 
অঙ্গুলি সঙ্কেতে কহিতেছে, “মানব! তুমি কার? পরের জন্য. কেন 
প্রাণপণ ? পুমি নিজে যাহা আহার কর, নিজে যাহা বাবহার কর, তাহাই 

তোমার । পরের জন্য প্রাণপণ করিও না। নিজের চেষ্টা নিজে দেখ। 
নিজের স্থুখে নিজে সুখী হ9। পরের জন্য তোমার মাথাব্য।থার আবশ্যক্ষ কি ?” 
দেখিলাম অগণ্য লোকে সেই স্থার্থপরতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাথপর 
হইতেছে । আত্মীয়, স্বজন, গুরুজন, প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব ধর্কর্্ম ত/ধগ 
করিয়া স্বার্থের মন্ত্রে দিক্ষিত হইয়৷ স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিতেছে । 

লোতের চতুর্থ অনুচর অপূর্ব জীব। হস্ত পদাদি অতি সুম্, কিন্ত 
হস্ত প্রসারণ করিয়! হস্তের তালু ও অন্ুলিগুলি অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। 
তবুও হস্ত প্রসারণে বিরতী নাই। কেবল হস্ত প্রসারণ ও আত্মসাৎ। 
পদযুগ শাসনযুপে বদ্ধ, তবুও দৃষ্টি আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র। নাম- 
অপহরণ । দেখিলাম, চারি দিকে চাহিয়া অপহরণ আত্মসাৎ করিতে 
হস্ত প্রসারণ করিতেছে । দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, “জীব! এমন বিনা 
শ্রমে অর্থলাভ আর কিছুতেই হইবে না। দশজনে প্রাণাস্ত পরিশ্রমে আজী- 
বনে যে প্রব্য সঞ্চয় করে, আমার অনুগ্রহীতগণ তাহা এক দিনে সংগ্রহ 
করিয়া অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়। তোমাদের কি এবাসনা নাই? 

মানব! যদি ধনবান হইতে চাঁও, সংসারে সুধী হইতে চাঁও আমার শ্মরণ 
গ্রহণ কর। তোমাদিগকে আমি এখনি হার ছাড়িয়। দিব।” অপহরণের 

কথাতে অনেকের প্রবৃত্তি দেখিলাম । শত ধন্য ধন্য! অপহরণ তোমার 

মহিমা । 

বাসন! ক্রদেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদিগের কার্ধা, স্বভাব, র্বপ, 
দেখিতে চিত্ত ক্রমশঃই ধাবিত হইতেছে । অগ্রসর হইয়া লোৌভের পঞ্চম অনু- 

চরকে দেখিলাম । শীরোদেশের প্রতি লক্ষ করিয়া দেখিলাম লেখা আছে-__ 

কুচিকিৎসা। চমৎকার দৃশ্য! অতি কদাকার মুর্তি! শরীর অতি 

শীর্ণ। মন্তকে দিব্য চৈতন্য, তাহাতে জড়িবড়ি কীধাঁ। সর্বাদ বস্্রদ্ব।রা 

আবৃত, তন্মধ্যে নানাবিধ অস্ত্র, সর্পাদি হিংভ্রক জন্ত বিস্তর । বিকটসুখ 

ভঙ্গির সহিত হাস্য করিয়া -কহিতেছে, “উপার্জনের এমন পথ আর নাই! 

সময়কে তাচ্ছল্য করিও না । 
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বিদ্যা চাই না, বুদ্ধি টাই না, জ্ঞান চাই না বছদর্শন চাই না । 
যাহার ইচ্ছা, আমাকে ডজন! কর। তোমাদিগকে আমি অতুল সুখ 
রান করিব। আ্ীবহত্যা করিয়! অর্থ উপাঞ্জীন আর কোথাও আছে কি? 
আমার প্রিয্শিষাগণ জীবহত্যা করে, লোককে কষ্ট দিয়া জাঁলাইয়া পুড়াইয়া 
মারে, তাহারাই আবার চরণ ধর্গিয়া_-সাধ্য সাধনা! করিয়া অথ দিয়া 
পরিতুষ্ট করে। আইস মানব ! আমাকে তজনা কর। আমি অন্থুপায়ের 
উপায়। জগতে যে কোনও কাজ করিতে পারে না, যে মুখের অগ্রগণ্য 
আমার কপার সে আতুল ধনের অধিকারী হয়। তাহার চরণ ধারণ 

। করিয়া লোকের সাধ মিটে না। অর্থদিয়া কেহ পরিতুষ্ট করিতে পারে না। 
আমি মূর্খের পরিত্রাতা ! আইস জীর! আমার নিকটে অক্ষয়, ফল লাভ 
করিবে আইন ।” কুচিকিৎসার বক্তৃতা গুনিয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিলাম । 
ভাবিয়া! দেখিলাম সকলই সত্য। আরও দেখিলাম, অনেক মুর্খ কুচিকিৎসার 
আশ্রয় লইয়! সেই বৃহৎ ব্রঙ্গা্ড গৃহে প্রবেশ করিল। 

লোভের যষ্ঠ অনুচর কুপীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুসীদের ভেক 
বড় চমৎকার । . উখান শক্তি নাই। সুদ গ্রহণ করিয়া সুদে পেট মোটা 
হই পড়িয়াছে। কপদ্দক মাত্র ব্যয় নাই। দরিদ্রকে একটী পয়সা 
দান মহাপাতক বলিয়। বিশ্বাস। এদিকে শকুনী গৃধীনীতে উপরে 
বিমা নাড়ীত্ড়ী খাইতেছে। হাত তুলিবার ক্ষমতা! নাই। সর্বদাই 
চিন্তিত। স্কদের হিসাবে বিব্রত। সাত ডাকে কথা নাই। পীড়াপীড়ি 
করিলে অতি কষ্টে উত্তর পাওয়া! যায়--আঁমি কুসীদ। “হৃদ ওইয়া শুইয়া 
বেলমাথার উপর চৈতন দোলাইয়! . বলিতেছে, আমি আছি বলিয়াই 
পৃথিবী আছে। আমি না থাকিলে অনেক ধনবানের গৃহে হরিম- 
টুকের উতমব লাগিয়! যাইত। অনেক অপগোও্ শিণ্ড অনেক 
কুলপ্রদীপ ৰম্শকুলতীলক ধন্ু্ঘার যুবা, অনেক বিধবার আষি না থাকিলে দিনান্তে হাড়ি চড়িত না। আমি আছি, তাই সংসার আছে। তবে তোমরা 
আমার জনা করিবে না কেন? আমিহুষ্টের পালন: পিষ্টের শাস্তি- 
দাত!। দরিদ্রকে আমার কাছে আপিতে দিই মা। যাহার! দিন আনে 
ক্ষিন খায়, তাহাদিগের ছায়া! স্পর্শ করিতেও. আমার প্রবৃতি হয় না। 
আর বীছারা মোটা মোটা বৃতি পাঁন ধাহারা ব্যবসায়ে বাটপাড়িতে; 

মিতব্যয় ধনবান হইবার ভ্রধীন উপায়। 
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বাধে কোন উপায়ে ধনী হইফ়্াছেন, তাহার উপর আবার যে মহাত্ম! 
আমার পরম পুজনীয় অগ্রজ কাঁপশ্যচন্দ্রের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই 
ফুলরজেরা আমার মাথার মণি। তাহাদিগের প্রতি আমি করুণাময়? 
আইস মানব! ধন থাকে, তাহার সন্ধ্বহার শিখিকে আইস।” সী 
যুক্তিকে দৃট় করিতে অনেকেই প্রস্তুত হইলেন দেখিলাম । 

সপ্তম অন্চর ধূর্তৃতা | ধূর্ত কামরূপী। দেখিতে দেখিতে রকম 

রকম বেশ পরিবর্তন, রকম রকম তাঁষা--রকম রকম চেহারা পরিবর্তন 

ধূর্তের স্বভাব। কখন সুদীর্ঘ অর্কফল৷ মাথায় লইয়া হরিনামাবলী গীত্রে 
দিয়া উচ্চকগে হরিগুণগান করিতেছে, আবার কখন আনাভিচুদ্িত শ্রী * 

ধারণ করিয়া, পাফ্জাম! চাঁপকানে দেহ লুকাইয়। কাঁফেরী ছাড়িয়! ফকিরী 

ধরিতেছে। ধূর্ততা যে যেমন লোক, যে যাহাতে রত, তাহার তাহাই 
হুইয়। তাহাকে মজাইতেছে। ধূর্ততাকে দেখিয়া--তাহাপ কাধ্য দেখিয়। 
শঙ্গা হইল। ধূর্তত! বলিতেছে, “যদি স্থুখ চাও, তবে তোমরা আমার 

আশ্রয় লও। আমি তোমাদ্দিগকে স্থথদান করিব ।” ধূর্তের সে ক্ষমতার 

বিচার না করিয়। অন্য অন্থচরের কার্থ্য দেখিতে অগ্রসয় হুইল্ঠথ। 

মনে করিলাম, আর এখানে নহে। এইটা দেখিয়া এ দ্বার পরিত্যাগ 
করিব! | 

লোভের অষ্টম অনুচর দেখিতে চলিলাম। শীরোনাম! পড়িয়। জানি- 

লাম, ইহার নাম বিশ্বাসঘাতকতা | বড় নবীন নধন্ন চেহারা । মুখে 

যেম বড় সত্যবাদী, অতি স্দালাপী, অতি ভদ্র। সকলকেই আআখ্মবৎ 

জ্ঞান। অতি কর্মঠ। বাহাদৃশ্তটি বেশ, কিস্ত আমি শীরোনাম পড়িয়াছি, 
আমি সে বাহ্দৃশ্য মোহিত হইব কেন? অনেকে বিশ্বাসঘাতকতার 

কূপ দেখিয়া-_-কথার বীধুনী শুনিয়/--.আত্মীয়তা দেখিয়া মোহিত হুইল; 
কিন্ত আমি তাহাতে ভুলিৰ কেন? বিশ্বাস, হইল, কিন্তু আমি তাহাতে 
ভুলিব কেন? বিশ্বীসখাতকতা গর্ব করিয়া! বদিতে লাগিল, স্বীয় কার্য 
উদ্ধারই প্রধান 'পুরুষত্ধ। কৌশল, বঙ্গ বা যে কোন উপায়ে শ্বী কার্যো- 
দ্বার করাই প্রধান পুরুষত্ধ। এই কাধ্যোপ্ীরের যে কয়েকটি পথ আছে, 
আমি তন্পধ্যে প্রধান। বল প্রকাশে অনেক ক্ষতি। আমি মি কথায় 
তুষ্ট করিয়া কাধ্য সমাধা কা্রি। মানব! আমার নিকটে আইস। 

মিথ্যাবাদী সর্ধবাপেক্ষা প্র তিমান। 
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কাধ্যের প্রণালী ও উদ্ধারের উপায় তোমাদিগকে উপদেশ দিব। কোন 

ব্যয় নাই। আমি শিষ্যগণের প্রতি দয়াময়। আমি না পারি কি? 
কাধ্যই ত সংমার ? কার্যের জন্যই ত মানবজন্ম ?--অতএব লেই কার্যো- 
বারের স্ুগম পথ দেখাইতে আমার জন্ম। আইস মানব! তোমাকে 
দিক্ষীত করি।” বিশ্বাসঘাতকের কথায় বিশ্বাস করিয়! অনেক মূর্খ দিক্ষীত 
হইল। অনেকেই পেই প্রাচীর বেষ্টিত বাটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। 
আমি চতুর্থ বারে যাইলাম। 

পারার ০০৮০৬ 

চতুর্থ দ্বার । 

ৃ ঘারপাল মোহ । 

তৃতীয় দ্বারের আর কি দেখিব? বিরক্ত হইয়! চতুর্থ ঘারে উপনীত হই- 
লাম। চতুর্থ দ্বারপালকে দেখিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলাম। দ্বারপালের নাম 

€মাহ। মোহের অঙ্গসৌষ্টৰ পরিপাটি, যেন. রাজকুমার! ভিতরে 

বিচ থাকুক বান! থাকুক, বাহ চাকৃচিক্যটি বিলক্ষণ আছে। বড় কাহারও 

দিকে দৃষ্টি নাই, বড় কথায় আড়মবর নাই, বড় মেজাজ, আমিরী ধরণে 
অমীর হইয়া উপবিষ্ট মুখে বেশী কথ! নাই, কিন্তু বড় তেজ, অধিক 
বিক্রম। অন্যান্য ঘারপালের নিকটে পরিত্রাণ আছে, অনেককে বিমুখ 
হুইয়। যাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু মোহের দ্বারে যাহারা আঁসিতেছেন, তাহা- 

দিগের আর পরিত্রাণ নাই। কেমন যে আকর্ষণ,--প্রবেশার্থরা আপন! 

হইতে মোছের চরণে গড়াইক্স! পড়িতেতেছে, আর অন্ুচরগণের সাহায্যে 

অতি কষ্ট পাইঞ়। গৃহ প্রবেশ করিতেছে । মোঁহের অনুচরগুলির সকলেই 
ক্ষমতাপঞ্ন।-সকলেই গন্ভীর। মোহের ক্ষমতা দেখিয়া -আশ্চধ্য জ্ঞান 
করিলাম। এখন অন্ুচরগ ণকে দেখিতে চলিলাম। | 

মোহের প্রথম অন্ুচর দেখিলাম । একি চৈতন্য না অচৈতন্য, জীব না 

জড়? প্রথম দর্শনে কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1। অন্ুটরের” কথ! নাই, 
নীরব টচতন্যযুক্ত জড়মুর্তি1_ধুধু প্রজ্লিত বহি শিখা! কর্ন নিগ্ 
যেন জ্যোতনার শাস্তি রসাশ্রিত মধুর জ্্যোতিঃ | জ্যোতি সবল, 
জ্যোতিতে শাস্তি আছে,--শিখার আকর্ষণ আছে,_শিখাগতিতে মন 

জ্ঞান সর্বাপেক্ষা দ্রনতগামী । 
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ভবলান প্রলোভন আছে। জ্যোতির উপরে সেইরূপ অক্ষরেই নাম অঙ্কিত 
আছে,বূপজ মোহ । বুঝিলাম, এ রূপের জ্যোতিঃ। দেখিলাম, 

অনেকে এই জ্যোতির গতিতে মোহিত হইয়া রূপের জ্যোতিতে বম্প 
প্রদান করিতেছে । প্রথমে দেখিতেছে, এ জ্যোতি অতি ঙ্গিগ্*, অতি শান্ত, 
কিন্ত যখন পড়িতেছে তখন দেখিলাম, তাহার. সকলেই দগ্ধ হইতেছে । 
তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিলে-_-তাহাদিগের যন্ত্রণা দেখিলে বড়ই ছুঃখ 
হয়। রূপ দেখিতে সিদ্ধ, স্পর্শ করিতে বহ্ি। দূর হইতে দেখিতে ভাল, 
বাবহারে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। রূপজমোহের এই বৈচিত্র দেখিয়াও 
লোকে বুবিতেছে না। আপনার মনে আপনি মোহিত হইয়া লোকে এই 
রূপের আগুণে পুড়িয়া মরিতেছে। এই সকল হতভাগাগণের হুস্ত্রণায় 
পাষাণহৃদয়ের চক্ষেও জল আইসে। | 

মোহের দ্বিতীয় অন্থুচরের নাম ধনজ মোহ । ধনজ মোহের প্রশ্থর্যের 
সীমা নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ব, হীরকাদি বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। 
গর্ধেরও সীমা নাই। অতি গম্ভীর ।_-অতি গর্ষিত !__-অতি বাবু। নিজের 
অঙ্গের দিকে চাহিয়া নিজেই সন্তষ্ট। বিশ্বাস, এত ধন আর কাহার আছে? 
আছে কি না, সে অনুসন্ধান লইবার অবসর নাই, নিজের ধন দেখিয়াই 
জগতের ধনরত্বের তুলনা হয়। তাই নিজের বিশ্বাস, এত ধন আর কাহার 
আছে? মোহ গর্বিত ভাবে আমিরী ভাষায় বলিতেছে, “মানব ! ধনের 
স্তায় বন্ধু আর কে আছে? দেখ দেখি, আমার কিসের অভাব !-_ধনে না 
হয় কি? ইচ্ছা করিলে ধনের সাহায্যে আমি দ্বিতীয় জগংস্থাষ্ট করিতে 
পারি, দ্নেবতাঁদের দেবত্ব নষ্ট করিতে পারি, সমুদ্র শুকাইঘ্স। দিতে পারি। 
ধনবলের কাছে আবার অন্ত কি বল? আইস! তোমর1 আমার অনুগমন 
কর। আমি তোমার্দিগকে অতি সহজ নীতি শিখাইব। মান, খ্যাতি, 
যশঃ, স্ত্রী-কন্যা, পুত্র, পরিবার, সবই অর ৰলে পাইবে, কোন অভাব 
থাকিবে না। অভাবই ত ছুঃখ? তোমার অভাব না থাকিলে জর তয় 
কি?” ধনজমোহের বক্ত.ত1 গুনিয়া অন্যস্থানে গমন করিলাম । 

মোহের তৃতীয় অন্চরের নিকটে যাইতে না যাইতে বহুলোকের চীৎকার 
গুনিলাস। আরও আগ্রহ বাড়িল। ক্রতপর্দে চলিলাম। দেখিলাম, 

অনেকগুলি লোক অবাক হইয়! ফড়াইয়। আছে। একজন লোকের কে 
শত শত সরস্বতী ব্সিয়। শত শত সুখের কথা বহাইতেছেন। ইহার দেহ 
অতি ক্ষীণ, সর্বাঙ্গে কাপড় বাঁধিয়া দেহতৃণকে যেন সালত্রুণদ্ধুপে পরিণত 
কর! হইয়াছে । মন্তকটি যেন বলে। তাহাতেই আবার বীরত্বের চিহ্ন রাজ 

মুকুট। চেহার! দেখিয়াই ত হাস্য সম্বরণ কঠিন হইল। নাম দেখিলাম, 

আশা সর্ববাপেক্ষা শুন্যময় | 



৩২ শাস্তি-কুগ। 

জনজ মোহ । ইনি লক্ফ ল্ক করিয়া কখন হত্তদ্বয় ইততস্ততঃ দোলাইয়। 
কখন সুষ্টিব্ধ করিয়া_-কখন উর্ধে কখন বা অধোতে নিক্ষেপ করিয়। অতি 
উচ্চ কণ্ঠে কহিতেছেন, “মানব! আমার মত গ্রতাপশালী আর কেহ 
লাই। আমি”যদি মনে করি, তাহা হইলে ন! পারি কি? শত সহত্র লোক 
আমার আজ্ঞাকারী। ইচ্ছা করিলে আমি নভোমগুলে সুরে স্তরে গছ 
ছুটাইতে পারি, পশ্চিম ছাদশাদিত্য উদিত করিতে পারা, পর্বতশূঙ্গে 
মুখে যুখে- হাঙ্গর কুম্তীরকে সাঁতার দেওয়াইতে পারি, লোক বলের নিকটে 
আবার বল? যাহার লোকবল গাছে, সেই সংসারের রাজা! আইস 
মানব! আমি তোমাদিগকে জন বল সংগ্রহের পদ্ধতি শিক্ষ। দিব।” জনজ মোহে এই বক্তৃতায় দেখিলাম, দলে দলে তাহার অনুবষ্তি হইল। সকলেই 
বলিল, “জনবলই বল। আমর! জনবলে বলবান হইয়া জগত ইতিহাসে 
অক্ষয় যশ লাভ করিব। ধরণীকে রক্তশ্রোতে তাসাইব |” ইহাদিগের হস্কারে 
কর্ণ বধির প্রায় হইল। প্রস্থান করিলাম । 

মোহের চতুর্থ অন্থু- 

চরের নাম হিংসা। 
শরীর অতি রগ্ন। চক্ষু 
অতি “ক্ষুদ্র কিন্ত যে দিকে 

দৃষ্টিপাত করে, সেই 
দিকেন্ন লোকই দগ্ধ হছইয়! 

ধায়। পরের সৌন্দধ্যে,-.. 
পরের ধনে, পরের সুখে 

হিংসা বড়ই কাতর। 

কাহারও সহিত কথা নাই 
পরের তাল দেখিয়া 

দয় যেন দ্ধ হইফা! বাই- 
তছে! নাসিক! কুঞ্চিত ! 

[খভক্ি বিকৃত !_ যন্ত্রণা 
ঘন-শরীর বক্র 1--ইহার 

মুখে থে যাইতেছে, 'সেই 
ধন বিকৃত ও নত হইয়1--হিংস1---পাইয়া হিংসা 

| বনুদর্শন প্রধান শিক্ষক । 
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হইতেছে । গোৌরবর্ণ কৃষ্ণ হইতেছে, ধনী দরিদ্র হইতেছে, সী হুঃখের সাগরে 
ভামিতেছে। তৃষ্টির এমন লোকদগ্ধকারী শক্তি আমি আর কখন দেখি নাই । 
অনেকক্ষণ পরে হিংসর বদনে কথা সরিল। আগ্রহ সহকারে নিকটে 

গিয়া! শুনিলাম, হিংসা বলিতেছে, “মানব ! আমার মত ক্ষমতাপনন কে? 

আমি ধে দিকে চাই, সেই দিকেই: শুকাই ! উদ্যান মর্ভূমি হয়, বিচিত্র 

অক্টালিক! পত্রকুটীর হয়, সুখের টাদ রাহুগ্রস্থ হয়, সর্বাঙগসুন্দর যুব! 
অশীতিপর কদাকার বৃদ্ধ হয়--কেবল আমার দৃষ্টিতে। আইস! স্বামাকর 
এই চক্ষু গ্রহণ কর। নিজের প্রাধান্য--নিজের মান বশঃ ধন অঙ্গন রাখ, 
পরকে বাড়িতে দিলে--পরে অতুল বৈভব পাইলে ভোঁমাকে কে গণনা 

করিৰে? পরকে নীচ করিয়া__ পরের যাহা! তাহ! হিংসাদৃষ্টিতেই দগ্ধ করিয়া 

নিজের প্রাধান্য রক্ষা কর। পরের পর্ধনাশ না করিলে নিজের কি কখন 

ভাল হয়? আইস মানব! আমার নিকটে সংসারে প্রাধান্য লাভের 

গঁষধধ শিখিবে আইস।” দেখিলাম, কতকগুলি লোক হিংসার কথ! 
শুনিয়া হাসির! চলিয়। গেল,_কতকগুলি আবার হিংসার বস্তু তার মোহিত 
হইয়! হিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ও সেই বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বমি 
অগ্রসর হুইলাম। | 

অগ্রসর হইয়া ষোহের পঞ্চম অনুচর গুরুদ্েষকে দেখিলাম। 

অপুর্ধ জীব। অতি দীর্ঘ দ্বেহ।--যেমন দীর্ঘ তেমনি কুশ। সর্বাঙ্গ 
এক । সদ্ধি নাই,-সব এক। হাত প নাঁড়িবার-_মন্তক সধশালন করিবার 
ক্ষমত| নাই। হতভাগ্যের দর্পের কিন্ত বিরাম নাই। অতি শীর্ণ” তবুও 
শীর্ণ মুষ্টিতে মুষ্টিবন্ধ কর! 'আছে। গুরুদ্বেষ সন্থুখস্থ জনসাধারণকে সাদরে 
আহ্বান করিয়া! ঘলিতেছে, “মানব! গরের জন্ত কেন খাটিয়া ময়? 
নিজের স্থখের পথে কাটা দিয়! পরের জন্য কেন প্রাাত্ত কর ? জান ত 

সংসারে কেহই কাহাক্প নয়! মাতা, পিতা, গুরু, খুক্লতাত, যাতৃষ্বপা, 

ইহারাও যে, তুমি আমিও সেই। তাহারা তাহাদিগের জন্য ভাবুন, 
আমর! 'আমাদিগের জন্য ভ্বাবি। ভাঁদের জন্য তোমার এত কষ্ট কেন? 
ঈশ্বর যাহাকফে যে কাধ্য দিয়াছেম, মে .ভ রাধা হইয়াই সে কার্য নির্বাহ 
করিবে। সে জন্য মাতা গতৃধারণের জন্য, কি পিতা! ওরস দাত। বলিয়া 

সম্তানের প্রতি কোন দেবী করিতে পারেন না। সন্তানের প্রতি জুলু্গ 

জ্োধের পূর্বে তাহার কারণ ভাবিও। 
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করিবার অধিকার ন্যায়ান্ুসারে তাহাদিগের নাই। এ কেবল সমাজ 
বন্ধন! সমাজ শাসন ত মনুষ্যরূত! তাহাতে অবাধা হইতেও পরকালের 
ভয় কি? মনুষ্যসমাজ পণুসমাজের আদর্শ লইয়া নির্মিত হইয়াছে। 

কেননা জগতে পণ্ড জন্ম আছে। সেই পশুদিগের ব্যবহার দেখিলে 
সমাজের অনেক কথ! শিথিতে পার! যায়। পণ্তরা যতদিন সম্তান 

উপযুক্ত না হয় ততদিনই প্রতিপালন করে, উপযুক্ত হইলে পিতামাতায় 
সছিত সন্তানের কোন সম্বন্ধই থাকে না। তাই তোমাদগকে সতর্ক 
করিতেছি, আপনার পথ আপনি পরিস্কার কর। আইস! আমি তোমা- 

দিগকে স্থখদান করিব|” গুরুদ্ধেষের এই বক্তৃতায় অনেক হতভাগ্যকে 
সেই, মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে দোখলাম। হতভাগারা বৃদ্ধ পিতাঁমাতাকে 

কীদাইয়। আত্মস্থখের জন্য গুরুদ্ধেষের স্মরণ গ্রহণ করিল। আর কতকগুলি 
ট্হার বাক্যে হাস্য করিক্জ কেহ বা তিরস্কার করিয়! প্রস্থান করিল, আমি 

প্রস্থান করিলাম । | 

পঞ্চম দ্বার | 
দ্বারপাল মদ। 

পঞ্চম দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দ্বারপাল আপনার মেজাজে 
আপনি মেহিত হুইয়৷ বসিয়া আছে । অনুচরের! করতালী দিয়া উচ্চকঠে 
চীংকার করিয়া-_প্রভুকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার গুণগান করিতেছে। 

লজ্জা নাই, দ্বণা নাই, ভয় নাই সকলেই উন্মত্ত । বাহ্যক্ঞান শূন্য ! স্বার- 
পালের নাম মদ। এই মত্ততার অনুচরগণও প্রতুর ভাবাপন্ন । ভ্রক্ষেপ 

নাই, আপনার ভাবে আপনি উন্মত্ত । মদ আঁপনার মনেই. ব্লিতেছে, 
“এই জন্যই জীবের এত ছূর্গতি। আমাকে অবজ্ঞা করিয়াই জীবের ছুঃখ 

কষ্ট । সংসার কি?-_পাপপুণা কি? সবই অসার।-_-এই সংসারেই 
নরক এই সংসারেই স্বর্গ। সাংসারিক নুখই ন্ব্গন্থখ, সাংসারিক ছুঃখই 
নরকভোগ । এই সামান্য কথাটা কেহ বুঝে ন7া। পরকালের নাম করিয়া, 

পরকালে সুখী হইব, বলিয়া হতভাগারা প্রকৃত এ্রহিকম্ুখ নষ্ট করে। ইহা- 
তেই সংসারে এত ছুংখ । হস্তিমুর্খ মানব ! এই সামান্য কথাটা বুঝিতে পারে 
না?” মদের স্বগত বক্তুতার অনেকের মন টলিল। যে হতভাগা পর- 

সকলের শেষে নিদ্র। যাইবে ও মগ্রে নিদ্রা ত্যাগ করিবে ।, 
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- কালের দোঁধারোপ করে, যে মুর্খ করতলন্যস্ত বস্তু চিনিতে পারে ন। 

তাহার নিকটে থাকিলেও অনিষ্ট আছে। 

মদের প্রথম অন্ুচর দেখিলাম, অতি ভদ্র স্বভাৰ। যেমন সৌনার্ধা,. 

তেমনি রূপ । মুখখানি বেশ হাসি হাঁসি, কিন্ত অদার--অস্থায়ী। নাম 

মিথ্যা । মিথ্যা বহুরূপী! এক একবার সন্দুথস্থ মানবগণকে এক এক 

মুর্তি দেখাইতেছেন। বড় কৌতুহল হইল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম 

ইহার প্রথম মুর্তি ব্যবহার । (ওকালতী মৌক্তারী ইত্যাদি। ) মাথায় দিব্য 
সত্য-রেসম মোড়। মিথ্যা পাগড়ী। প্রকাণ্ড মন্তক। দেহ মন্তকের পরিমাণে 
অতি ক্ষুদ্ব। মিথ্যার তরজম! করিয়া-মাথা থাটাইয়৷ মাথাটা 'কিছু বড় 
হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবহার অতি সদ্বক্তা, অতি ধীর ভাবে বলিতেছে, 
“আইল জীব। আমার নিকটে আইস। ব্যংহারশান্তরের কুটপ্রশ্ন তোমাকে 
শিক্ষ। দিব। আমি রাজার প্রজা নহি, মহাজনের থাতক নাহি। রাজা বরং 

আমার অধীন। আমি রাজার রাজা। আমি সত্যের মুখল পরিয়া হয় 
কে নয় করি, নয় কে হয় করি। আমার তর্কজালে বড় ঃবড় বিচারসিংহ 

পড়িয়! যায়। মিথ্যাকফে আমি সত্যের সাজে এমন সাজাই যে, তাহাকৈ 
মিথ্যা বলিয়া! কে চিনিতে পারে ? আমি থে কথায় এক জনকে রাজা! করি, 
সেই কথাতেই আবার আর এক জনকে ফাঁসিতে ঝুলাই। আমার নীতি 
কে বুঝিতে পারে ? লত্য বলিক্না একট! যে উপকথ| আছে, সেই কথার 

জোরে আমরা না পারি কি? আইস! বাবহারশান্ত্র শিক্ষা ক'রয়! 
কীর্তি রাধ।” বলিতে বলিতে এ মূর্তি পরিবর্তিত হইয়া এক গোয়ালন্দ- 
তরমুজ বৃত্ত মন্তকে করিয়া পবিত্র চটিপদ এক বৃদ্ধ টিকি নাড়িয়। দেখ! 

দিলেন। হলিলেন “আমি বৃদ্ধ হইয়াছি কিন্তু মুথে আমাকে ক্লাটিতে পারে 
কে? আমি প্রজাপতির সেনাপতি ।--আমার অসাধ্য কাজ কি আছে? 
কাহাওয় দ্বিত্তভোজী নই, লোকে সন্তষ্ঠ হইয়া আমার পুজ! দেয়। পান্ধ 
অন্ধ, থঞ্জ, মুক, মুর্খ হইলে তাহাকে কন্দর্প করি, গনাকাট! থাদা কালপ্যা 
মেয়েরা আমাদের বচন তুলির্তে রং হইয়া এক একুটা বিদ্যাধর্রী মেনক। 
হইয়া পড়ে । আমাদের আটে কে? নাম আমার ঘটকাঁলী 1৮ দেখিতে 

দেখিতে আবার সে মুর্তি পরিবর্তিত হইঝ। দেখিলাম, এক তালপত্র নির্শিত 

_ আজ যাহা পার তাহ! কল্যকার জন্য রাখিও ন1। 
010৩৯) 
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আতপঞ স্কঞ্ধে বামকুর্ষিতে তুলাটে লেখা পুথি, হন্ডে এক যষ্টি, নাম, 

দৈবজ্ঞান | দৈবজ্ঞান চসমা চক্ষে দিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছে, “আমি 
'স্ৃত ভবিষ্যৎ বর্তমানে কোন ধার ধরি না, তবুও লোকে আমার তো- 

ধামদ করে। আমি যাহ! বলি, তাহাই লোকের বেদবাক্য। আমি চতুস্পাটার 
সুখ দেখি নাই, পিতামহ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারই ত্যজ সম্পত্তি স্বরূপ এই 

“জ্যোতিষ” পুথিখানির বলে আমি লোকের সৌভাগ্য দান করি, গ্রহ শাস্তি 
কার, দৈবকার্য করি। আমার গ্রতিদন্দী নাই। দৈবের নামে দোহাই দিলে 

তাহার আর প্রতিদন্দী হইবে 'কে?- আইস জীব। এই ব্যবসা আর 

করিয়া মানবজাতির প্রতি নিস্কর সম্পত্তির সত্ব হাসিল কর।” দেখিতে 

দেখিতে রূপ পরির্তন। দীর্ঘ শরীর--প্রকাণ্ড ভূড়ী, নাম দালালা। 

কথার রকম রকম কাঁয়দ। আছে, মুখের জোরে রাঁজা-উজীর মারা আছে 

ছুলাক দশলাকের খবর দেওয়া আছে, দালাল । বলিতেছে, আমাকে 

ভজনা কর। আমি কাহারও চাকর নহি, অথচ আমার উপার্জন আছে! কথার 

জোরে সব। আমাদের কথ! লোকে টাকা দিয়ে কেনে । আমরা মিথ্যা 

চাষ ঢায মোড়।--তবুও আমাদিগের প্রতি মমাজনের বিশ্বাস আছে। এমন 

বোনেদী ফাজ করিয়া ধনবান হইতে তোমাদের কি সাধ যায় না? 

দালালী দেখিলাম । দেখিতে দেখিতে এক কদাগার নারীমুর্তিতে পরিণত 

হইল। অতি মোটা, স্তনযুগ্রল আনাভিলম্বিত, মন্তকের কেশ নাই, পশ্চা; 

স্তাগে পাকা, ছুই এক গাছি যাহা আছে, তাহাতে কোনরূপে সম্ভ্রম বজায় 

রাখিবার জন্য একটি*খোপা আছে. পরিধানে সতীত্ব বসন, নাম দত প্রুনা। 
দূত পনা কহিতেছে, “আমি শাস্তিদেবী। গ্রেম রাজার রাজ্যে আমি শাস্তি 

দয়া থাকি। পৃথিবী রাজার কি অত্যাচার। যে যাহাকে, ভালবসে সে 
তাহাকে পাইৰে না? ভালবাসাতেই ত সংসার! ভাল ন| বাসে কে, 

ভাল বেদে লোকে ভালবাসা" পাঁয় না বলিয়াই আমর! পৃথক প্রেমের 
রাজো স্থাপত করিম্াছি। মানবগণ ! মানবীগণ! আইস! তোমর] প্রেমের 
রাজ্যে যাইবে। সেখানে প্রণয় ভালবাস । সোহীগ আদর গাছ কত 

ফল, হাত বাড়াইয়া ফল পড়িয়া দিব। থাইয়। জন্ম স্বার্থক 
করিবে । আইস।” আর না।আর দেখিব না। এক মিথ্যার 

লক্ষ্মী উদ্যোগী-পুরুষকে ই আশ্রয় করেন | 
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মাতে? দ্েখিভেই সময় কাটিল। আরও না জানি কতই আছে । (দখি-৯ 

গেলে চলিবে কেন ? মিথা। এই পর্যাস্ত থাকুক, অন্যানা মুষ্ঠি দেখি । 

চু 
সহ ২৯. “পটার ব্রা পর মী নানা উর করত পাপন, - ২০ 

মদের দ্বিতীয় মুস্তি নাম ধর্মত্যাগ । আশ্চর্য্য মুর্তি। বেশভূষা হ.. 

বাহাদৃশ্য দেখিলেই লোঁকের ধর্ম জানিতে পার! যায়। গ্রতোক. জাতিতে 
গ্রত্যেক ধর্মীবলঘ্বীর এক একটা নিদ্দি্ বেশ ও চেহারা আছে। এই মুর্তিচ্ে 

তাহার কিছুই নাই। যেন সমস্ত ধর্মীবলক্ধীর বেশভূযা-সমস্ত ধর্দের 

আকৃতিগত পার্থকা একীকৃত হইয়া ইহার শরীরে বিরাজ করিতেছে? 

ধর্মত্যাগ হাসিয়া হাসিয়া লৌকদ্িগকে বলিতেছে, “মানব! নিচ 

সানিও, স্বধর্শে সখ নাই। মন্গ্ধা হৃদয় নিতা নূতন পরিবর্তন প্রার্থন। 
করে? পরিধর্তনময়ী সংপাঁরের মখন সকলই পরিবর্তন, তখন মনুষ্যচিত্ত পত্তি- 

নর্দনের জন্য কেন লালায়িত ন। হইবে ? তবে স্বধস্মের সেই এক টাঁন। 

স্রোতে ভাসিয়া বেড়াঁইয়া ক্ষদ্রচিত্ত তাঁর পরিচয়ে আবশ্যক কি? যে ধর্টে 

মৃত সধ, সেই ধন্মু হইতে সেই সুথটুকু সংগ্রহ না করিলে চলিবে কেন? 
আইস মামব! আমাৰ মত গ্রহণ কর। জগতের ধন্মসমাজ আলোড়িও 

কবিয়া সখসংগ্রহ কর। ধন্ম কি?-মজাদারী ভড়ং বৈত নয়? জব 

স্বধন্মের প্রাচীর মধ্যে থাকিয়া দেই একভাবে জীবন যাপন করা কি সাঁমান্) 

খের বিষয় ।”” ধর্মত)াগের বন্তুতায় কেহ বাঁ প্রতান্ষে কেহ বাঁ পরোন্দে 

যোহিত হইতে দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম । | 
মদের ততীম্ম মুর্তি দেখিলাম। প্রকাণ্ড মস্তক, হস্তপদাদি "্মতি 

সক। নেই প্রকাণ্ড মন্তকে বিধি-বান্স্থার দাঁকণ গোল। দেশের যত 

বিধিব্যবহার, আইনকানুন, সকলই তাহার মন্তকে কুগনীত-- নাম 

বিচার বিপ্লব | বিচারের নাকে আইন-চসমা, গায়ে ঝুট-নীতির অগ্গরাখা, 

মাথায় ধর্ষের-প'গ | বিচার করিতেছে, "আমি শ্রনেক পুণ্যফলে এই গদ 

পাইয়াছি। জগতের সকলেরই আমি পুজ্জনীয়। বিচারককে মানা ন। 

করে কে? আমি বাসনা অনুসারে কুটশীতিজাল বিস্তার করিয়া 

বিচারার্গী মৃগকে ধরিয়া থাকি। ইচ্ছমেতে ছাতা দিই, ইচ্ছা সঙ্ুপারে 

মুগমাংস খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ 'করি। যে নিয়মে একজনকে ফাপি ক 

ঝলাই, কুটতর্ক জালে জড়িত--মোহিত করিয়া দেই নিয়মের দলে অং 
হা জাহির বাজরা ২০০৬৭, বানাবার তহাওরপাচাননা ডট 1402088808৫, ১৯৯৯১ ১ 

সিজার 

88288িযি রহ 
(দরে দিলে ইভা কাপুরুমের উক্তি । 

এত 
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একজনকে বেকমুর খালাস (ুদিই। আমার মাথায় ধর্থ্ের টুপি, সেই জন্য 

বুঝিনেও কেহ মুখ ফুটিক্না কিছু বলিতে পারে না। আমি সাক্ষাৎ ধর্ম. 

আমার প্রসাদভোভীরা ধর্মীবতার ! ! ! আমার বরে তাহারা চিরকাণই 

অমর) হে মানব! তেমরা কি বিচারের ভজনা করিবে না? আমার এক 

দল প্রসীদভোজী আছে, তাহাদিগের নামে জমিদার । ইহারা আমার 
নামে ও বরে চিরদিন অমর। প্রজার সর্ধম্ব হরণ করিয়াও ইহার! 

নিন্তার পায়স্পকেবল আমার বরে। অতএব মানবগণ! আমার কার্ধা 

দেখিয়া ক্ষমতা বুঝিম্া আমার পাঁয় তোমর! স্মরণ গ্রহণ কর।” বিচার, 

বিপ্লবের কথ। গুনিয়। বড়ই ব্যথিত হইলাম। 
 তৎপরে মদের চতুর্থ-অনুচয় দেখিলাম! সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, বদন 

বিভ্রস্থ মুখে যন্ত্রণার কালিমা! পরিব্যাপ্ত, ত্রক্ষেপ নাই। হতভাগ্যের এত 

যন্ত্রণা, যেন যন্ত্রণা বলিয়াই জ্ঞান নাই। নাম নেশ!। প্নেশ। নেশার 

ঘোঁরে হাসিয়া, টলিয়! টলিয়া কহিতেছে, এমন মজা, ম!নব :আর কোথাও 

পাইবে না। আমার কৃপায় মুকের কথ! ফুটে, ধীর লাঠি লইয়া ছুটে, 

অঞ্ধ চক্ষু পায়, লোকে দিব্য চক্ষে জগত দেখে ।--আমার প্রসাদ পাইয়া 

লোক ধরাগ্ম অভি সুখে বিচরণ করে। আইস! আমি তোমাদিগোকে 
প্রসাদ |দব।” অতিকষ্টে নেশার কথ! বুঝিলাম। এত জড়তার মধ্যে 

কথা গুলি সংগ্রহ কর সহজ নহে। যাহার! ক্ষুপ্রচিত্ত, তাহার! নেশার 

গ্রলোতন ছাঁড়াইতে পাঁরিল না। দলে দলে নেশার পায়ে গড়াইয়া 

পড়িল। আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। সকল অনুচরের কাঁও 

কারখানা দেখিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া তাড়া 
গাড়ি গ্রস্থান করিলাম । 

ষষ্ঠ দ্বার । 
ছারপাল--মাতসর্ধা। ৃ 

বট ভ্বায়ে আলিলাম। দেখিলাম, যষ্ঠ দ্বারপাল আপনার খোঁস 

মেজাজে বসিয়া আঁছে। ভয়ানক গম্ভীর! চেহারায় কোন গাভীর 
নাই, তবু যেন ভয়ানক গম্ভীর। মুখে নাই, কাহারও দিকে লক্ষা 

সলগুণ স্রীলোকের প্রধান অলঙ্কার । 
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নাই, আপনার তাবে আপনি মত্ত। নাম দেখিলাম--মাতসর্ধয । তখন 

বুঝিলাম। মাঁৎসর্ধা এইরূপই বটে ! মাৎসর্যেরও অনেকগুলি অন্ুচর। 
প্রথম অনুচরের নাম অহংকার । অহংকার মুর্তি যেন দ্বিতীয় 

মাৎসর্য। পাছে ভূমিতলে পাঁদস্পর্শ হয়, এই ভয়ে অহঙ্কার উর্ধপদ 

হইয়া আছে। মন্তক অতি ক্ষুদ্র তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির গন্ধও লাই। 

অহঙ্কার বলিতেছে, মানব! আমি আছি আর আমার আছে। *রের 
যা কিছু, তা কিছুই নয়! তোমরা হয় আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, নতুব! 
তোমাদেয় কিছুই থাকিবে না। অন্ততঃ আমার কিস্করগণ ক্টোমার 
আস্তত্ব পর্য্যন্ত গ্রাহ্থ করিবে না। জহঙ্কার না থাকিলে সে জআত্মাদর বুঝে, 

না। যে নিজের ওজন নিজে বুঝে না, সে ক্ষুদ্রচিত্ত। সংসারে থাকিমাও 

সে নাই। নিজের যে ওজন বুঝে অর্থাৎ নিজের ওজন বুঝিয়৷ লোকের 

কাছে যে তাহার চতুগ্তণ পরিমাণ প্রদর্শন করে, নণ্দারে তাহারই মান, 

যশ, খ্যাতি অথুন্ন হয়। যে নিজের মানমর্ধ্যাদ! রক্ষা, করিতে না পারে, 

কে তাহাকে গণনা করে ? নিজে নত হইয়া উদ্নিত হইতে হয়, এ নীতি 

্ষুদরচিত্তের। যাহার ক্ষমত। আছে, পে চিরদিনই. উন্নত থাকিবে। লক 

না বলুক, নিজের কাছে সে নিজে উন্নত। তাহাতেই তাহার অতুল 

সন্তোষ। যে নিজে সত্তুষ্ট_নিজে সুখী, তাহার আবার .ভাবনা কি? 

অহঙ্কারের অহস্কারপুর্ণ বক্ততায় কেহ বা তাহাকে ভজন! করিয়া! বাড়ীর 

মধ্যে প্রবেশ করিল। ঠা 

| মাৎদর্ধের বিতীয় অনুচর দত । দণ্ডের আকার অতি ক্ষু্র। কিন 

দন্ত কম কি? সেই কোটর প্রবিষ্ট মটর-চক্ষু দিবা রাত্রি ঘুর্ণিত হইতেছে, 

তুণ,পরিমিত হস্তের কণা পরিমিত অঙ্গুণীতে ঘন ঘন মুষ্টিব্ধ হইতেছে, 

সেই ভেকের ন্যায় পদে ভুমি তলে পদাঘাত হইতেছে, আক্ষালনের সীম! 

কি? দস্ত কহিতেছে, «আমার মত বীর আর কে আছে? গর্ব আমার ভ্রাতা । 

যেখানে সৃচ চলে না, কমি সেখানে “হলচালন” করি, যেখানে শত সহস্র 

কৌশল হাঁরি মানে, আমি সেখানে এক কথায় কার্োদ্ধার করি, আমর। 

'লাল চক্ষু দেখিয়া কত কত স্থরবীর শঙ্কিত হয়। আমাকে ভজন! করিয়া 

যদি অক্ষয় কীর্তি রাখিতে চাও , অগ্রসর হও ।” | 
মি
 

অপবায় করিও না) অভাব হইবে না। 



৩১০  শান্তি-কুঙ্জ। 

শব-কারাগর। 

পাপ-ক্ষেত্র। 

ভিতরে যাই কিরূপে? এ সব ছুদ্ধর্ধ ঘ্বারপাঁলকে অতিক্রম করা 

আমার ত ক্ষমতায়ত্ব নহে । ক্ষমতা আছে কি না, পারিব কি না, তাহাও 

ত জানি না। নিজের বিশ্বাস বড় ভ্রান্ত! শেষে আত্মবিশ্বীসে বিশ্বাদ 

করিয়া কি ্বারপালগণ কর্তৃক নিঞ্জিত হইব? শেষে কি আবার ছুরাচারের 

পীড়নে পীড়িত হইব? আকাঙ্ষা ও কৌতুহলের বশবর্তী” হইয়া আবার 
'কি সংসারে ঘুরিব? আবার জন্ম? একদিকে শঙ্কা, অন্যদিকে কৌতুহল! 
এখন করি কি? সৌধশীরে চাহিলাম। দেখিলাম মা। মা আমার শক্তি- 

রূপা! শতশক্তির আসনে মা আমার বিরাজিতা 1? আহা! কি দেখিলাম! 

অপরূপ ব্ধপ! এমন রূপ আর কখন দেখি নাই! কাতরে মা মা বলিয়৷ 

ডাকিলাম,কত রোদন করিলাম, কত যাতন! জানাইলাম, চক্ষু যুদিয়া 

দেখিলাম; হৃদয় অন্ধকার । মা আমার হৃদপদ্মাসিনী, মা! আমার যেন 

অপরূপ রূপে, সাগ্রিক্নাছেন। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। শুনিলাম, কর্ণে থে 
অতি মধুস্বরে ধ্বনিত হইল, আত্মা! মহাপ্রসাদ . গ্রহণ কর। আমি গে 

তোমাদেরই ।” আহা। মাঁ না হইলে এমন করুণা? করুণাময়ী মা আমার 

তাই এত করুপাঁ। প্রাণ জুড়ীইল, কর্ণ শীতল হইল, ধনা জ্ঞান করিলাম। 

চাহিয়া দেখি, আমি সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে । দ্বারপাঁলগণ কোথায় 

রহিল, জানিতেও পারিলাম না । আমি একেবারে বাড়ীর মধ্যে। অদূরে 
সৌধ। গ্রাচীরে চারিদিকে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘর জীবপুর্ণ !__কিস্ত বিষাদ 
ময়! অন্ধকার! একি হইল? জীবের এ পরিবর্তন কেন? -নিরানন্দ 
কেন? হাসি গিয়। বিষাদ দেখা দিল কেন? রোদন কেন? আবার 
হাহাকার কেন? চীৎকারে কর্ণবুগল বধির হইল যে? আর্তনাদে প্রাণ 
কাঁদিয়া উঠে যে? হৃস্কারে প্রাণ কীপিয়া উঠে যে? একি ব্যাপার! অন্ধ- 

কারে জীবের এ কি যন্ত্রণা! কেন এ যগ্্রণা £ মনে করিলাম দেখিতে 
হইতেছে । দেখিলাম, কক্ষে কক্ষে অসংখ্য ভীব,দ্বারে দ্বারে নীল 
ালাকে শীরোনাম লেখা । গৃহমধ্যে অন্ধকার ।-_ আলোকের মধ্যে কেবল 

দাতার খণ ঈশ্বর পরিশোধ করেন। 



শাস্তি-কৃপ্র। ৩১১ 

সেই নীল আলোক । গৃহমধাদ্থ জীবের অস্তিত্ব কেবল কথা গুনিয়া' বুবিতে 
হয়। দেখিবার উপায় নাই। তনে কি আমি দেখিতে পাইব না? আমার 

দিব্য চক্ষু! মায়ের সন্তান আমি! আমি কি দেখিতে পাইব না? মায়ের 

কপায় অবন্ত দেখিব। | 

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। এক প্রান্ত হইতে দেখিতে আরস্ত করি 
লাম। অর্তনাদ গুনিয়া__মন্ভেদী বাক্য শুনিয়া! হাদিতে কীদিতে বড় 

ইচ্ছা, তাই অগ্রসর হুইলাম। 

প্রথম গৃহে দেখিলাম, দ্বারদেশে নীল আলোফে লিখিত আছে, 

কাঁমুকাগার। অতি অন্ধকার মধ্যে অসংখ্য লোকের চীৎকার, কণ্, 

বধির করিতেছে। পাপাস্বাদিগের আর্তনাদে বড়ই কষ্ট হয়। এক স্থানে 
দেখিলাম, অতি অন্ধকার ঘরে একজন পাপী চীৎকার করিতেছে ;--ঘরের 

চারিদিক হইতে চারিটি অগ্নিশিখা সবলে দুরাতক্াকে দগ্ধ করিতেছে! 
চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “প্রাণ যায়! রক্ষা কর! “হায়, কেন কামের 

প্ররোচনায় এ পাঁপ করিলাম। পরন্ত্রীতে আশক্ত হইয়া কেন নিজের 

সর্বনাশ করিলাম!_সতী! ক্ষম! কর। তোমার সতীত্ব-বহ্িতে গুড়িয় 
মরি।_ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! প্রাণ যায়। অমহ্য যন্ত্রণা! রক্ষা কর! 

রক্ষা কর। আমি পরক্ত্রীগাধী, আমার এ মন্ত্র কি নিবারণ হইবে ন!? 
আর কতদিন দগ্ধ হইব? এ যাঁশুনার ভার আর কতদিন বহিব?1--প্রাণ 

যায় ।” ছুরাস্্ার কথায় কেহ কর্ণপাতও করিতেছে না। আপন মনে 

চীৎকার করিতেছে। পাপীর শাস্তি দেখিয়া বুঝিলাম, এই বুঝি প্রায়শ্চিত্ত, 

. এই বুঝি দণ্ড। 

এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি লৌক অনবরত্ত চীৎকার করিতেছে। 

বক্ষঃস্থল ভেদ করিক্া অমিশিখা বহিতেছে। ছুরাচারগণ চীৎকার করিয়! 

ব্লিতেছে, “আর যন্ত্র সহে না। অন্কৃতাঁপ-আগুনে জলিয়! মরিলাম, পুঠিয়া 

মরিলাম! হায় হায়! কি কুক্ষণে ইন্দ্রিয়পর হইয়াছিলাম। কোন অশুতক্ষণে 

বারাঙ্গণাঁয় মজিলাম, হায় এ ন্ত্রণায় এখন প্রাণ যা যে! মাতাকে 

কাদাইয়াছি, পিতার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি, পুত্রকন্যার মুখ চাহি নাই, 

সারে যাহারা আমার মুখ চাহিয়া ছিল, আমার প্রতিপাল্য যাহার, 
85878555288 52 

ক্ষমতাতীত কার্যে হস্তক্ষেপ করিও ন1। 



৩১২ ১ শাস্তি-কুগ্জী। 

তাছাদিগকে অশেষ কষ্ট দিয়াছি ! নিজের যাবতীয় ধশ্ব্ধ্য বারাঙগণ! চর়খে 

অর্পণ করিয়াছি! তাহারই কি এই ফল? হায়! এ যন্ত্রণা নিবারণের কি 

উপায় নাই ? কুক্ষণে বারাগ্গনা গমন করিয়! এই ফল হইল ?» 
আর একস্থানে কতকগুলি লোকের ছুর্গতি দেখিয়া! বড়ই ব্যথিত হুই- 

লাম। পাপায্মাদের উত্থান শক্তি নাই। সর্বাঙ্গ রুধিরাপূত । -কুন্ধুর 

শ্গালাদি হিংস্র জন্তর! ছর়াযাদিগের ছন্তপদাদি চর্বণ করিতেছে | সেই 

বিভৎস দর্শন দেখিলে হৃদয় ফাটিয়া যায় | ছরাত্মারা চীৎকার করিষ় 

বলি্ডেছে, হায়! কেন ইন্্রিয়সেব! করিলাম। অস্বাভাবিক অভিগমনে 

“কেন পাপ সঞ্চয় করিলাম? এখন যে প্রাণ যায়? হায় হায়! শেষে 

শৃগঃলকুকুরের ভক্ষ্য হইলাম 1--এ যন্ত্রণা আর যেসহা হয় না? পরিণামে 

পোঁড়। অদৃষ্টে এই ছিল? কুকুরী! শৃগালী! রক্ষা কর, ক্ষমা কর, আর 
যাতন! দিস, ল!!- আর চর্বণ,কবিস, না! তীন্ম দস্তাঘাতে আর যাঁতন! 
দিস না!--রক্ষা কর।--উ£! প্রাণ যে যায়?” 
কুকুর শৃগালগণ এমন ভাবে সানন্দে চর্বণ করিতেছে, তাহাদিগের 
ভঙ্গি দেখিয়া! বোধ হইতেছে, তাহার! যেন বলিতেছে, “ছ্রাচার। সতীত্ব 

জীব মাত্রেরই সমান। আমরা উন্নতিপথে যাঁইতেছিলাম, জীব জন্মের 

উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছিলাম, তুই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছিস! 
'আমাদিগের যথাসর্ধন্ব নষ্ট করিয়! শৃগালী কুকুৰী করিয়াছিসঃ আজ তাহার 
প্রতিশোধ আর পাপের প্রতিশোধ লইব।” ছুরাচারগণের যাতনা আর 

দেখিতে পারি না! অনাত্র প্রস্থান করিলাম । 

“সম্মুখে দেখি, আর এক বিভ্রাট! কতকগুলি বিকটাকর স্ত্রীলোক 

আর্তনাদ করিতেছে! অলক্ষ্য-_নৃতপ্ত লৌহশলাঁকান :বিদ্ধ হইয়।- হতভাগী- 

নীয়! ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে । অতিকাতরে শরবিদ্ধ হুরিণীর ন্যায় ধড়ফড় 
করিতেছে । কহিতেছে হায়! কেন রমণীর অমূল্য ধন নতীত্রত্র বিক্রয় 

করিলাম 1. কেন নিজের সর্বনাশ নিজে করিলাম? হা ব্বপ!, হা নয়ন! 

হ। হাবভাব! তোরাই ত আমার সর্বনাশ করিরছেস£ কেন এ পাঁপ করি- 

লাম! কতরূপের ছট! দেখাইয়াছি, কত সোহাগ আদরের প্রলোভনে কত 
লোককে গ্রলোভিভ করিয়াছি, কত মন্ত্র  দিয়াছি, ধন্য অর্থ! তোর 

অসাবধান পদে পদে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 



শান্তি-কুপ্জ | ৩১৩ 

অন্য না কবিযাছি কি? যাহার অন্নে প্রতিপালিত দেহ, তাহারই সর্বনাশ 

করিয়াছি! নারী জাতির অলঙ্কাব দয়ারত্ব বিসর্জন দিয়! কতজনকে পদাঘ|-& 

দুর কারয়াছি, কতজনের যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া পথে বসাইয়াছি, 
তারই এ ফল! উঃ! প্রাণযায়! সেই ছুক্ষাধ্যের এই ফল জ্বানিলে কি এ 

পাপ করি ?” হতভাগিনীদিগের চীৎকারে দয় হইল না। মনে ভাবিলাম, 
পাপিনি ! পাঁপ করিয়াছ,' ফলভোগ করিতে কুগ্?ঠীত হইতে চলিবে কেন?" 

কুলটা ! ্বকার্যের ফলভোগ যে নিশ্চয় একথা তখন স্মরণ কর নাই 
কেন? বিবেককে পদাথাত করিয়া! ছুষ্টবুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়াছ, এখন তাঙ্করই 

ফল ভোগ কর ! | 

এবার যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা! দেখিলে বুক ফাটিয়া যাঁয়! উঃ! কি 
ভয়ানক ! দেখিলাম, এক হতভাগিনী বিকট মুখতভঙ্গি করিয়। দাঁড়াইয়া আছে । 

হতভাগিনীর পেট ফাটিয়।! অসংখ্য জীব নির্গত হইতেছে । যন্ত্রণায় ত্রাহি 
ত্রাহি করিতেছে, তবুও সে জীব 'নির্গমের নিবৃত্তি নাই। অসংখ্য কুকুর 

শুগাল, সিংহ, ব্যাঘ্র, মেষ, ছাগ, পক্ষী, কর্কট বিড়ালাদি নির্গত হইতেছে! 
যন্ত্রণায় চীৎকারে প্রতিধ্বনী মিশিয়া অতি ভীষণশবের ঘাত প্রতিথাত 

উখিভ হইতেছে । পাপিনী অতি কাতরে বলিতেছে, “হায় স্বপ্নেও জানি- 
তাম না, ভ্রেণহত্যাঁকারিণীর পরিণাম এইরূপ হইবে! যে সন্তান পিতা 
মাতার জীবনধন, যে সম্তান পিতামাতার আশা ভরসা, যে সন্তান পিত। 

মাতার জলপিও স্থল, হতভাগিনী আমি, সেই সন্তান নই করিয়াছি । 
ংসারের সারধন সন্তান আমি শ্বহন্তে নষ্ট করিয়াছি! উদর বিদীর্ণ হইয়াছে 

যন্ত্রণায় প্রাণ যাঁয় যায় হইয়াছে, তাতে যত না কষ্ঠ হইতেছে, সস্তানগণের 
এই হুর্গীতিতে যে আমি ততোধিক যন্ত্রণা পাইতেছি। এখন মনে হইতেছে, 

হায়! এখনে! যদি পাই, তাহা হইলেও জীবনধনগণকে ক্রোড়ে ধারণ 

করিয়া--মুখ চুম্বন করিয়। এই যন্ত্রণা নিবারণ করি। হায়! রক্তপিড সম্তান 

শেষে হিংঅক জীবজন্করূপ ধারণ করিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে? প্রাণ 

যে যায়! পাঁপিনী--কুলকলঙ্কিনী আমি, যথেষ্ট প্রতিফল ভোগ করিতেছি ! 
আমি (যমন ভ্রণ অবস্থায় আপন সন্তান হনন করিয়াছি, ইহারাঁও যে 
আমায় তত্রগ যন্ত্রণা দিতেছে । উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইতেছে, 

নাড়ী চিবাইয়া__বুকের শোণিত পাঁন করিয়া যথেষ্ট ফল দিতেছে । হায়! 

প্রত্যেক কার্ষ্যে ন্যায়ের অনুসরণ করিবে। 
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৩১৪ .. শাস্তি-কুগ্ত। 

এখন উপায় কি? এ মস্ত্রণা কতদিনে ঘুচিবে?.এ ভীষণ যাতনার হাত 

হইতে কতদদিনে অব্যাহতি পাইব ?” | 

 একস্থানে দেখিলাম, বিকটাকার চেহারা । কৃষ্বর্ণ, শীর্ণদেহ, কতকগুলি 
সনুষ্য চীৎকারে গগণ ফাটাইভেছে। লোক নাই, জন নাই, শাস্তিদাতা 
নাই, বড় খড় লৌহ যঠঠি আপনা হইতে ছয়াআ্মাগণের দেহে পতিত 
'হইতেছে। ছুরাচারগণ চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “মার ! মার! একবারে 

হত্যাকর। জীবন গ্রহণ কর! আর এ যস্থণা সয় না! জীবনে তোদের 

জীব হত্যা করিয়াছি, তোদের প্রাণ নষ্ট করিয়াছি, নরহত্যা করিয়াছি, 
প্রতিশোধ গ্রহণ কর !--হতা। কর।!--দপ্ধ করিস না। জ্বালাস না !__ 

একবারে হত্যা কর! প্রাণ নে! আর যঞ্রণা সয় না! প্রাণ যাক, ক্ষতি 
সাই। জীবন এ যঞ্পণার নিকটে তুচ্ছ!” নরহন্তাগণ অনবরত চী২কার 
করিতেছে । শোণিতে দেহ ভাসিয়া যাইতেছে, জক্ষেপ নাই । যন্ত্রণা 

উন্মত্তবৎ চীৎকার করিতেছে, বরণরঙ্গে য্ন নৃত্য করিতেছে । 

* আর একস্থানে দেখিলাম, হস্তপদহীন জীবন্ত নরদেহ তীস্ষশৃঙ্গ গাভী 
কর্তৃক বিদ্ধ হইতেছে, হস্ত নাই-প্রতিনিবৃত্তি করিবে কিসে? পদ নাই-- 

পলায়ন করিবার উপাক্গ কি? হুরাস্মারা টীতৎকর করিয়া বলিতেছে, “মা ! 

তুমি ভগবতী। তোমার কৃপায় শৈশবে প্রাণ পাইয়াছি, অনীম তোমার 

কপায় যৌবনে জীবন রক্ষা, হইয়াছে! ছুরাচাঁর আমরা, তবুও ক্ষুধা নিবৃত্তি 

হয় নাই, শেষে স্বহন্তে তোমাকে হত্যা করিয়া উদরস্থ করিয়াছি! উঃ! 

হত্যা করিয়া পোঁড়।৷ পেট পুর্ণ করিয়াছি! প্রতিশোধ দাও মা, শূঙ্গাঘাতে 

প্রাণ নষ্ট করু। পাপের প্রতিফল দাও। আমরা উপকার মানি নাই, 
তোমার শত উপকার মনে না করিয়া হত্যা করিয়াছি, তার প্রতিশোধ 

লও !--প্রাণ লও । আর যন্ত্রণা স্য হয় না। তোমার শ্ুঙ্গাধীত যন্ত্রণা 

অপেক্গ। শতগুণে যন্ত্রণাপ্রদ যে মর্ধযন্বণা, তাহাই ভোগ করিতেছি । আর 
পারি না মা!. আর সহ হয় না।” গোঘাতীগণের কষ্ট দ্েখিয়! 
টক্ষে জল আসিল ! তথা হইতে প্রস্থান করিলাম । 

এবার যাহা দেখিলাম, তাহাতে শরীর শিহরিয়া উঠিল। অন্ধকার গৃহ! 
তম্মাপদো বুণে আবদ্ধ দ্ুরাঁকআীরা পরম্পর পরস্পরকে আহার করিতে ব্যগ্র 

হইয়াছে । নিজের দেহে নিজের উদর পূর্ণ করিয়া-নিজের শোণিতে 

., বিশ্বীমকে কণ্মচারী নিযুক্ত করিও |. 



নিঃজর পিপাপা দমন 

করিয়া তৃপ্তি হয় নাই, 

তাই এখনো ক্ষধাতৃফণ? 

তাই পরস্পর পৰ্ষম্পরকে 

ভোজন করিব!র চেষ্টা ! 
প্রকাণ্ড মস্তক! গবদেশ রি 
অতি ন্দীণ! হস্তপদ্দ “2. 
অতি ক্ষুদ্র- ক্ষীণ, তবুও ] 
দ্বরাশ! আছে। ইহারা 

আত্মধাতী | নিজেকে নিজে হতা করিয়াছে। যন্ত্রণার ভ্রটী নাই 

কিন্ত যে নিজের প্রাণ নিজে নষ্ট করিতে পারে, তাহার যন্ত্র! বুঝিবার, 
বুঝি ক্মমতা নাই। এক একবার যগ্ণায় যেন ম্লান হইয়া পড়িত্মেছেও 

আবার আননো পরম্পর পরস্পরের দিকে ধাঝিত হইভেছে। ভরা স্মাদিগের, 
ব্যবহার দেখিয়া চমৎকত হইলাম । 

এক স্থানে দেখিলাম, অগণ্য লোক হস্ত হীন-_একন্থানে দাঁড়াইয়া! 
চীৎকার করিতেছে । অসংখ্য কাক, শকুনী গৃধিনী তাহাক্ষিগের কাহারও 

চক্ষু, কাহারও নাঁদ!, কাহারও বা তালু ছিন্ন করিয়। আহার করিতেছে, 

ছুরাস্মীদিগের চীৎকারে কর্ণপীত করে কে? হস্ত হীন, কাক শকুনীর, 

আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষার উপায় কি? কহিতেছে “হায় কেন নিষ্ট রত! 

অবলম্বন করিয়াছিলাম। তথন ফলাফল মানি নাই, কার্যের দণ্ডপুরষ্ষার, 

আছে বুঝি নাই, তাই আজ এই. যন্ত্রণা । নিষ্ঠ 'র আমরা, যাহাদিগকে 
নিষ্ঠ রতায় কষ্ট দিয়াছি, তাহাঁরাই পক্ষীরূপে আজ প্রতিশোধ লইনেছে। 
যে সকল পক্মী আনন্দের সহিত হত্যা করিয়াছি, তাহারাই এখন আমা 

দিকে হত্যা করিতেছে। ' প্রাণ যায় এ হন্ত্রণা আগে জানিভাম না, 
শান্তির প্রতি বিশ্বাস ছিল না, তাই আজ এত কষ্ট! উঃ! হৃদক় ট 

যায়, গ্রাণ তবু বাহির হধ'না !” 

আর এক, স্থানে উদ্ধমুখে কতকগুলি লোক রোদন করিতেছে। জোক 

মিতব্যয় বা্ধক্যের ্থখশধ্য। | 



৩১৬ শাস্তি-কুপ্ত । 

নাই, কিন্তু তাহারা যেন উপরের কোন লোকের কোন কথা শুনিতেছে। 

বলিতেছে, “গ্রভু ! আর স্পা, দিও না। ছুম্সরথ আমর, কতঙ্গনকে 

কত মর্শান্তিক কথা বলিয়াছি, কতজনকে কত বিদ্রুপ কত শ্রেষ করি- 

মাছি, তখন বুঝি নাই কথার এত বিষ! আর বন্ত্রণ দিও ন!। মারিয়া 
€ফল, হত্য! কর,জীবন শেষ কর, কথার বিষে আর দগ্ধ করিও না। 

বাক্যবাণে আর বিদ্ধ করিও না। ক্ষমা কর--ক্ষমা কর। আর না প্রভু 

আনা ।” ৰ 

এবার দেখিলাম, এক যুপে বন্ধ মগ্ডেতশীর্ষ বক্রদেহ মুণ্তি। নাম 

চৌর। এখনো লোভ যার নাই। যন্ত্রণায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, 

পশ্চাতে কাঁলমুন্তি বিকট মুখ ভঙ্গিতে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে । এত 

শঙ্কা, তথাপি স্বভাব এখনো পরিবর্ডিত হয় নাই। যন্ত্রণার মধ্যেও বাহু 
প্রসারণ আছে। এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, চক্ষে জলধারা, হৃদয়ে যাতনা, 

তবুও স্বভাঁব যায় নাই। আত্মসাতের চেষ্টা আছে। হছুরাচার কাতর 

হুইয়। কহিতেছে, “আমি চোঁর। কতজনের সর্বনাশ করিয়াছি। লোকে 

মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়৷ অর্থ উপাজ্জন করিত, আমি একদিনে তাহ 

আত্মসাৎ করিতাম। এক এক জনের সমস্ত জীবনের উপাজ্জন আমি 

এক দিনে হস্তগত করিয়াছি । কাহাকেও দয়া করি নাই। কত বিধবার 

জীবনধন সবলে হরণ করিয়াছি, কত বালকের অমিয়বচন--করুণরোদন 

উপেক্ষা করিয়া সবলে গাত্র হইতে আভরণ হরণ ও পদাঘাতে দূরে 

নিক্ষেপ করিয়াছি । তখন ভাবি. নাই, এমন দিন চির দিন থাকিবে না। 
তখন বুঝি নাই, কার্যের ফলাফল ভোগের এক দিন আছে। তাহা 
বুঝি নাই বলিয়াই ত আজ আমি বন্দী। হায়! কেন এ. পাপ করিলাম 
শরীর ছিল, বল ছিল, বুদ্ধি ছিল, চেষ্টা করিলেই ত জীবিক। অঞ্জন 
করিতে পারিতাম, চেষ্টা করিলেই ত সৎপথে থাকিয়া. সংসার চলিত। 
এত লোকের চলে, আমার চলিত না? কিন্তু হায়! তখন ত এ 
জ্ঞান আমার আইসে নাই, তখন ত বুঝি নাই, তাই এই যস্্রণা 
ভোগ করিতেছি। হান! কতদিনে পরিত্রাণ পাইব। 

আর এক স্থানে অগণ্য রত মুদ্রার মধ্যে এক এক জন লোঁক 

বস আছে। নীরবে নয়, চীৎকার করিতেছে । তাড়াঁতাঁড়ি আগ্রহ সহক1রে 
১০ 

প্রবণ শত্রু অপেক্ষা কপউবদ্ধু জয়ানক। 



শীন্তিকুঞ্ী। ৩১৭ 

সেই রজত ৃদ্রা কুড়াইতেছে, হাতে লইতেছে আবার “আগুন! আগুন! 

পড়িয়া 'মরিলাম” বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ব্যাপার দেখিতে পিয়। 

শুনিলাম, চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “এ স্বভাব হায় আজিও যায় নাই! 

এ কিশাস্তি? অর্থের লোভও ত্যাগ করিতে পারি না, স্বার্থ বুঝিয়! অর্থের 

জন্য প্রাণ দিয়াছি, স্বার্থ সাধনের জন্য_-অথের জন্য কত কত অসাধ্য সাধন 
করিয়াছি, এখনও সে স্বভাব যাঁয় নাই। তাই এই অথ সংগ্রহ করিতে 
চেষ্টা । মনকে ত বীধিতে পারি ন। ? স্বভাব ত যায় না? এযে অগ্নি। অর্থ 

যে বহি হইয়। দগ্ধ করিতেছে । এত পুড়িতেছি, এতবাঁর দগ্ধ হইতেছি, তন্কুও ত 

এ স্বভাব যায় না। আবার !- আবার হাত দিতেছি! এই আবার, 

দিলাম! এযন্ত্রণার বিরাঁষ কি হইবে না? যাই যে! এ শাস্তি কেন দিলে 

গ্রতু। প্রাণ দিতে কাতর নই, শত শত বার সৃজন করিয়া! শত শত'বার 

নির্দয়_অতি নির্দয়ভাবে প্রাণবধ কর, অকাতরে সহ্য করিব, কিন্তু এ 

বন্রণা যে আর সহে না” 

আর এক স্থানে দেখিলাম, রর লোক পড়িয়া থাকিয়৷ চীৎকার 

করিতেছে । নিকটে গিয়। দেখি, বিবিধ অস্ত্রে ছুরাম্াদিগের রক্ত মোক্ষণ 

হইতেছে। মস্তক থলে চূর্ণ হইতেছে। হতভাগ্যগণ চীৎকার" করিয়া 'বলি- 

তেছে, তুচ্ছ জীবিকার জন্য অনেক লোক হত্যা করিয়াছি। পসারের 

জন্য অপাধারোগ নির্ণয়ে অসমর্থ, হইয়াও গ্রকাশ করি নাই, :অধিক 

অর্থ প্রাপ্তির জন্ঠ রোগীকে অধিক দিন কষ্ট দিরাছি, রোগীর সহিত কত 

ব্যবহারছুষ্ট কার্য করিয়াছি, চিকিৎসা না জানিয়া চিকিৎসক সাজিয়াছি, 

সর্বনাঁশ করিয়াছি। জীবন লইয়া যাহাদিগের সম্বন্ধ, জীবনমরণ যাহাদিগের 

হাত, আমরা সেই চিকিৎসক হইয়া কতজনের সর্বনাশ করিয়াছি, 

তাই আজ এ যন্ত্রণা হায়! কেন ছুক্ষাধ্য করিলাম? অন্য উপায়ে কি 

অথ উপার্জন হইত না? জীবন কি থাকিত না? তাহাতেও ত ক্ষতি 

ছিল না। এ যন্ত্রণা অপেক্ষা তখন যদি প্রাণ দিতাম, তাহাও ভাল চর 

হায় ॥ এ পাঁপের- এই শাস্তি ?” 

*.একটি মূর্তি দেখিয়া বড় আশ্চর্য জ্ঞান করিলাম। মাথাটি অতি ক্ষু্র 

কর্কণ :কেশে আবৃত। প্রকাণ্ড পেট। পেটের উপরে বপিয়। কাক, 

শরুনী_ গ্রভৃতিতে উদর বিদীর্ণ করিধা শোণিত পান করিতেছে। 

অক্ষনব্যজিরা কার্ষেরই দোষারোপ করে। 



৩১৮ .. শাস্তি-কুঞ । 

উত্থান শক্তি নাই। কাক শকুনীর হাত হইতে নিস্তার পাইযার চেষ্টা 

থাকিলেও সিদ্ধ মনোরথ হইতেছে না, পড়িয়া থাকিয়াই চীৎকার করিতেছে । 
"দন করিয়া বলিতেছে, “হায় কেন আমি কুসীদজীবী হইলাম), 
নধমর্পণের শোণিত তুল্য অথে” আপন উদর পূর্ণ করিলাম কি কাক শকুনীর জন্য ? 

হায় । খণ দান করিয়া অধিক লু গ্রহণ করিলাম, অর্থ লাঁত হইল, শেষে 

কি এই যন্ত্রণা পাইবার জন্য? প্রাণ যে যীয়? এ যন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় 
না|? বুক যে ফাটিয়া গেল? প্রাণ যে যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে । কেন 

এ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম, কেন এ পাপ করিলাম, আজ শকুনী কাকের 

দংশনযন্থণায় প্রাণ যে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। হায়! প্রাণ যে যায়?” 
আর এক স্থানে দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড উদর । দূর হইতে বোধ 

হইলল যেন একটা উদর মান্র। হস্তপদাদি বিহীন এক অদ্ভুত মূর্তি। 
নিকটে গিয়। দেখিলাম, হস্ত পদাদি আছে, কিন্তু উদরের তুলনায় তাহ। 

নাই বলিলেও অতুযুন্তি হয় না। নিকটে গিয়া দেখিলাম, উদরের উপর 

লেখা? কপণ। ক্পণের কথা কহিবার শক্তি নাই। ধীরে ধীরে অতি 
কষ্টে বণিতেছে, “পেটের ভারে আমি যাই। এয্ত্রণ! কি সহা হয়? এত 

কষ্টে পেটের 'উপর বাণিজ্য করিয়া ধন্সঞ্চয় করিলাম,--পেট মোটা হইল। 
এখন" পেটের ভারে মার যাই। -কাহাকেও এক পয়সা দিই নাই 
অতিথি ভিক্ষুককে কখন চাঁউল মুষ্টি দান করি নাই, নিজের আত্মাকে 
কত কষ্ট দিয়াছি, ভাল করিয়। পেট পুরিয়া আহার করি নাই, তাই 

আগার মোটা পেটের 'এত যন্ত্রণা। উদরের মধ্যে দিবারাত্রি আগুন 
জলিতেছে, হস্তপদাদি দিন দিন উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদরের - 
পরিধী বৃদ্ধি করিতেছে, পেটের দাক্জে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ০০ এ 
যন্ত্রণা আর সহ্য-করিতে পাঞ্জি ন।-” , ৮৭ 

এক স্থানে দেখিলান, কতকগুলি লোক উর্দসুখে চাহিয়৷ কুম্থুম 

গত ধরিতে টেষ্টা করিতেছে। কুনুমত্তপ অতি নমিত হইতেছে, ইহারা! 
তাহাই ধরিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিতেছে, অমনি কুন্মস্তপ দুরে সরিয়া 
যাইতেছে । কুন্থমন্তপের উচ্চ নীচতার বিরাম নাই, লোকগুলিরও লপ 
বম্পের বির্লাম নাই। দেখিলাম কুন্মস্তপে লেখা আছে, আঁকাঁশকুসম | 
আর পেঁই গৃছন্থারে লেখ আছে, বঞ্চক আগার | বঞ্চকগণ কহিতেছে, 
এডি 58995 8482588888558চ855 টানি 

ধন অপেক্ষা স্বীয় ব্যবহারের প্রতি নির্ভর করিও । 



শান্তি-কুপ্তী | ৩১৯ 

“জীবনে কত জনকে বঞ্চন! করিয়াছি, কত জনের মুখের গ্রীস কাড়িয়। 

লইয়াছি, কত জনকে আশায় নিরাশ করিয়াছি” কত জনকে হত্তাশকু-* 

নিক্ষেপ করিয়াছি, কত জনকে আশার পর্বতটূড়ীয় তুলিয়া নিরাশ লাগরে 

ডুবাইয়াছি, কত জনের মর্ম্যাতনায় হাঁসিয়াছি, তাই এখন আমাদের 'এ 
হুর্গতি! তাই এই আশায় নিরাঁশ। এ প্রতিফল কতদিন ভোগ করিব, 
এ কর্ম ভোগ কত দিনে ঘুচিবে, তাহা৷ জানি নাঁ।” ৮ 

আর এক স্থানে এক জনের কষ্ট দেখিয়া বড়ই ছু;খিত হইলাম এমন 

কষ্ট আর কেহ কখন পায় না। ছুরাঁচারের উদর হইতে অগণ্য অর্শ 

নির্গত হইতেছে । উদরাঁবরণ চর্ম ভেদ করিয়। বিষাক্ত অন্ত্ররাশি নির্গত 

হইতেছে, বিদ্ধ হইতেছে, ইতন্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে । পাপাস্সা যন্ত্রণার 

ত্রাহি হ্রাহি করিতেছে । শত শত অস্ত্রের আঘাত সহা করা কি সাধণন্ঠ 

যন্ত্রণার বিষয়? হতভাগ্য আপনাঁকে ধিকার দিয়া কহিতেছে, “হায়! এত 

দিনে স্বকৃত পাপের শাস্তি 

পইলাম। কত প্রলো- 

ভনে কত জনের সর্ধ- 

নাশ করিয়াছি, প্রযানে 

ভাল .কথার-__সদ্ধ্যবহাবে 

মোঁচিত করিয়া পরিশেষে 

সেই বিশ্বানীর যথা সর্ব- 

স্বর্ন হরণ করিয়াছি 

বিশ্বাসী হইয়। বিশ্বাস 

জানাইয়৷ সেই বিশ্বাসের 

মূলে কুঠারাথাত করি- 

য়াছি, বক ধার্মিকসাজিয়া 

অসভ্ত্য সত্য নামে অঙ্কিত 2 
কারয়া সতোর  ধভা ভি 

উড়াইয়--ল্মার্থ সাধন 

জ্ঞানী মন্দ.জিনিস হইতেও সারসংগ্রহ করেন। 



৩২ | শাস্তি-কু্ | 

কৰিয়াছি। বিশ্বাধ ঘাতক, আমি, আমার এ পাগের কি পরিত্রাণ 

আছে? শতজীবন ধারণ করিয়া! শত শত বার এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে 

হইবে! যন্ত্রণা ভোগে কাতর নই, কিন্তু হায়! রে পোড়া মন! এ কথা 
আগে কেন ভাবিস নাই? পাপের যে শাস্তি নিশ্চয়, এ কথা ত পূর্বে 

এক দিনের জন্যও ভাবিস নাই? এত দিনে কর্দভোগ আরগ্ত হইল। 

জানি না, আরও কত কাল এই যন্ত্র ভোগ করিতে হইবে ।” 

আর এক স্থানে দেখিলাম, অসংখ্য লোক অনবরত চীৎকার করিতেছে, 

তাহাদিগের শরীর আপনা হইতে ক্ষগ্গিত হইতেছে। যন্ত্রণার সীমা নাই। 
ব্যাকুল হইয়া কহিতেছে, “হায়! আমার এ যন্ত্রণ। নিবারণ করিবার কেহ 
কি নাই? আগে কতঙ্গনকে | 

দৃষ্টিতে দগ্ধ করিয়াছি, লোকের 

ভাল সহ্য করিতে পারি নাই, 

যে দিকে চাহিয়ছি, তাহাই 

দগ্ধ করিয়াছি, লোককে ক 

ক দিগ্নাছি,*উন্নতির পথে কত 

বির দিল্নাছি, কত কবাচারে_ 

কত অনহুপায়ে লোকের সর্ধ- 

নাণ করিয়াছি, তাই আনার 

দেহও ক্ষন হইতেছে। জীবন্ত 

থাকিতে শরীর যেন ক্রবখঃ 

ক্ষয়িত হইতেছে, আমি হিংস। 

প্রবৃত্তির দাস হইয়া! হিম্থক। 

নাম কিনিয়া শেষে এই 

গ্রতিফণ পাইলমি? এ যন্তণা নিবারণের কোন" ু্  কি নাই? 
আমার এ কাতর রোদন কেহ কি দেখিবার নাই? এ বন্্রণা 
নিবারণের--এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? বলিয়। দিতে কাঁহাকেও ত দেখি- 
তেছি না। এই কি প্রায়শ্চিত্ত ?” 

অক্জানই পুস্তকের প্রতি দোষারোপ করে। 



শাম্তি-কু | ৩২১ 
পাপা 

এবার দেখিলাম, একস্থানে বড় গোল! আর্ত্যের রোদনে--পাপীর 

চীতৎকারে কানপাতা৷ দায়। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলাম, একস্থানে কাতারে 
কাতারে লোক ীড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে কেহ বা যেন কোন 

দৈবীশক্তিতে আপন! হইতে দ্বৃতপূর্ণ কটাহে পঠ়িতেছে, কেহ তগুলৌহ 

ফলকের উপর দাঁড়াইয়া লাঁফাইতেছে, শুন্তে থাকিতে পারিতেছে না, আবার 

নিম্মে পরঠিলেও/ তণ্তলৌহে পদতল দগ্ধ হইতেছে । একস্থানে দেখিলাম, 

ক্ষুধাতুর মর্কটাবতারগণ স্তূপ ফলভারাবনত বুক্ষে উঠিয়! ফল আহরণ 

করিতে চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না। ক্ষুধায় জঠরানল প্রজিত, 
উপায় নাই। স্থানের নাম লেখা আছে, গুরুদ্বধীগণের কারাগার 1 

তগ্রপ্বতপুর্ণ কটাহে পড়িয়া রোদন করিয়া বলিতেছে, “গুরো! রক্ষা 

কর! তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি, অধম তোমার অবাধ্যশিষ্য ! উপদেশ 
গ্রাহ্য করি নাই, সছ্ুপদেশ হাঁসিয়। উড়াইয়াছি, তখন বুঝি নাই, এখন 

বুঝিতেছি। আর যন্ত্রণা দিও না। আর অশান্তি-ঘ্বৃতকটাহে ফেলিয়া দগ্ধ 

করিও না। চৈতন্য হইয়াছে গুরো ! আর দগ্ধ করিও ন।। ক্ষম। কর!” 

তপ্ত লৌহফলকে বম্প দিতে দিতে দগ্ধপাদ হতভাগ্যগণ রোদন করিয়! 
বলিতেছে, পিতা ! পিতা! বড় কষ্ট দিয়াছি, সময়ে সেবা করি নাঈ, মীন্য 

করি নাই, গ্রাহ্য করি নাই! তোমার ন্েহপ্রবণ হৃদয়ে কত আত 

করিয়াছি! পিতা! আর কেন যন্তণা। দাও? প্রাণ যে যায়! এবার 

স্থপুল্র হইব, পিতৃ আজ্ঞা পালন করিব, পিতৃ চরণ সার করির! ক্ষম! 

কর, পিতা! ক্ষম! কর! আর যাতন। দিও না” 
মর্কটাবতাঁরগণ অতি কাতরে কহিতেছে, “মা! একটা ফল দাও মা! 

ক্ষুধায় মরিবে! কত কষ্ট দিয়াছি, তোমার কুস্থমকোমল প্রাণে কত ব্যথ। 

দিয়াছি মা! সমুয়ে পুভ্রোচিত কাধ্য করি নাই, বুদ্ধবয়সে প্রতিপালন 

করি নাই, কত কটুক্তি করিয়াছি, ক্রোধের বশে প্রহার পধ্যস্ত করিয়াছি, 

কত গালি দিয়াছি, সেই পাপের আজ এই শান্তি। মাতার হুগ্ধের খণ 

শত জন্মেও পরিশোধ হয় না, তা এখন জানিতেছি। আগে যদি জানি- 

তাম, তবে কি এ পাপে পুড়ি? কিন্তু মাঁ! মাতার প্রাণ থে ন্নেহপ্রবণ, 

মাতার শতমুখী প্লেহজ্োত কুপুত্রের প্রতিও ত প্রবাহিত হয়। তবে কেন 

মা এ যন্ত্রণা ক্ষুধার মরি যে! এ জঠরানল যে নিবৃত্তি হইবার নয়। 
৫১০ 

কুধার্ত সর্বদাই পাচকের আলস্যতা দেখে । 
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শু২২ শান্তি-কুপ্ধী। 

এ মহাক্ষধা যে শান্তি হয়ু না! প্রাণ যে যায়মা! একবার কৃপাকর! 

এবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি, স্ুপুত্র হইব মা! আর না, যথেষ্ট ফল লাভ 
স্রিয়াছি 1/ইহার অপেক্গা আর কি শান্তি আছে মা?” ইহাদিগের কাত- 

রোক্তিতে বড় দয়া হইল। আহা! নির্ষেোধ মোহমত্ত হইয়া কি ভয়ানক 

কাধ্যই করিয়াছে] 

*. শ্রকস্থানে দেখিলাম, প্রক্ষাণ্ড শোণিতপুরিষ-পুর্ণ হ্দ। তন্মধ্যে অগণ্য 
পাপী পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। নাসাহীন, চক্ষুহীন, পদ্দহীন, ছিন্নতালু 

অগণ্য পাপী সেই হঁদমধ্যে পড়িত্বা যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে। একজন বলি- 

 'তেছে, আমি ছার অর্থলোভে ব্যবহারজিবী হইয়াছিলাম, তাকে মিথ্যা, 

মিথ্যাকে লত্য করিয়াছি, তর্ক জালে হয়কে : নয়, নয়কে হয় করিয়াছি, 

তাই এখন অন্ধ হইয়া ক্মীপূরীষের হ্রদে নিমজ্জিত হইয়াছি।” একজন 
বলিতেছে, “আমি ভ্রমেও কখন সত্য কথা কহি নাই। অর্থের লোভে 

কি স্বার্থসাধনের জন্য ত দূরের কথা, রহস্য করিয়াও মিথ্যা কথ কহিয়াছি, 

তাই আমার জিহ্বা তণ্তলৌহে দগ্ধ হইতেছে । পুর্ষকৃপে ডুবিয়া অসহ্য 

ন্্রণ ভোগ করিতেছি। আমি মিথ্যাবাদী, ঘোর যাতনা ভোগ কবিতেছি।” 

একজন বলিতেছে, *হাম্ন! আমি অর্থলোভে কনা! পুক্র বিক্রয় করিয়াছি, 

ভসনপুভ্ভলী কন্যা আমার বৃদ্ধের করে অর্পণ করিয়াছি, অর্থের দাস হইয়! 

কন্যার সর্বনাশ করিয়াছি, সুকুমার কুমার আমার অপরকে পিতৃ সম্বোধন 
করিয়াছে, আমার পোষ্য অপরের পোষ্যপুত্র হইয়াছে, আমি গুক্রবিক্রয়, 
তই এই গলিত শোণিতমাংসহ্দে ডুবিয়াছি, তালু গৃধিনীর তীক্ষ নখরা- 
ঘাতে ছিন্ন হহীয়াছে।” কেহ বলিতেছে, “আমি দৈবজ্জ্ সাজিয়! যিথ্যায় 
প্রতারিত করিতাম। চতুরতাগ্ন লোককে মোহিত ক্রিয়া কার্য সিদ্ধি করিতাম 
কে জানিত যে, সেই পাঁপে আমাকে এত ছূর্গতি ভোগ -করিতে হইবে? 
কে জানিত ঘে প্রতারণা পাপে নিত হইলে এতদুর কঠিন শাস্তি পাইতে 

হইবে? প্রতারক ও বঞ্চকের পিরিণাম যে এই, তাহা কে জানিত? 
আর একজন বলিল, আঁমি বিবাহ দিয়া অর্থ সর্ক? করিতমি। বংশজকে 

কুলীন করিয়াছি, 'কুলীনকে মৌলিক করিয়াছি, অন্ধ খঞ্জকে কন্দপতুল্য 

বলিয়া! বর্ণন করিয়াছি, তাই বুঝি আমার এ শাস্তি। আগে জানিলে এ 

বসত্রণা় আর কি দগ্ধ হই? ঘটক হইয়া শেষে আমার এই ঘন্তরণা?” 
০৬১ 

অতিবৃদ্ধিতে পতন নিশ্চয়। 



শান্তি-কুপ্ভী। বিটি 
একজন বলিল, “আমি কখন ত কোন পাপ করি নাই।' লোকের সম্পত্তি 
অথ প্রয়োজন হইলে তাহারই সংযোগ করিয়া দিতাম। তাহাতে সানান্য 
মিথ্যা কথা মাত্র ধলিয়া আমার এ শান্তি! আঁমার পাপ এতই কি গুরুতর, 

ঘে আমি আজ নির্গিত? আমার কি রক্ষাকর্তী নাই?”, একটা, 

স্রীলোক কীদিয়! বলিতেছে, *হায়! কে জানিত যে, এক জনকে সুখী 

করিলে এত কষ্ট পাইতে হয়! যুবক যুবতীর বাসন! পুর্ণ করিয়াছি, তাহ্- 
দিগের সন্মীলন করিয়া দিয়াছি। মনে ছিল এই পুণ্যফলে স্বর্গবাসিনী' 

হইব, কিন্তু হতভাগিণীর কপাল গুণে শেষে এই হইল! চিরকালই ত 

দুতীর মুক্তি গল্পে শুনি, আজ তার বিপরীত ফল ভোগ করিতেছি! হয়! 

কপাল গুণে শেষে এই হুইল ?” 

এক স্থানে দেখিলাম, একটা তেজোরাশীতে অসংখ্য মানব দগ্ধ হইতেছে ।, 
তেজের দাহিকাশক্তি অমানুষী। আমি দেখিতেছি, সে তেজ অতি শাস্ত 
নিগ্ধ কিস্ত পাপীরা তাহাতে দগ্ধ হইতেছে । পাপীর! কাদিয়া কহিতেছে, 

“হায়! কেন স্বধর্ম তাগ করিলাম। কেন সুখপ্রাপ্তির কামনায় পর- 

ধর্ম গ্রহণ করিলাম? এখন দেখিতেছি, ধম্মতেজ সকলই সমান। তখন, 
বুঝি নাই, তাই এখন এই শাস্তি! ধর্মরাজ! রক্ষা কর__আর দগ্ধ করিও 

না, আর যন্ত্রণ। দিও না, ধণন্মত্যাগী হইয়। বেশ শিক্ষা, পাইলাম ।, আর, 

কেন প্রভু ?” 

আবার দেখিলাম, এক ব্যাত্রভব্লুকপূর্ণ পিঞ্জর মধে কয়েকটা মানব, 
নিক্ষিপ্ত হইয়া! আতঙ্কে কম্পিত হইতেছে । হিং জন্তগণ এক একবার 

বিকট মুখব্যাদন করিয়। দশনাগ্রে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে । পাপীগণ 

অতি ক]তিরে রোদন করিয়া খলিতেছে, “বিধি! বাবস্থা! আমাদিগকে রক্ষা 

কর। তোমাদের মন্তকে পদাঘথাত করিয়াছি, একদেশদর্শিতা মন্ত্রে 
অনুপ্রাণিত হইয়া অর্থী গ্রত্যর্থকে কত কষ্ট দিয়াছি, "তাই বুৰি এ শাস্তি ! 

এখন ত বুঝিয়াছি, উত্তম শাঁস্ত পাইয়াছি, আর তবে কেন কট দাও ? 

অবিচারক যাহারাঁ,. তাহাঁদেরই এই শাস্তি! যে দকল" দুরৃত্ত, ভুম্বামী গণ 

নিয়ম বিধি না মানিয়া প্রজার রক্ত শোষণ করে, তাহারও এই শাস্তি ।” 

একম্বানে দেখিলাম, অসংখ্য মানবকে কাল সর্পে দংশন করিতেছে । 

বিষে তাহাদিগের অঙ্গ জীর্ণ, কিন্তু মৃত্যু হইতেছে না। কাতর হইয়া 

ফলের কামন! থাকিলে পুষ্প ন্ট করিও না'। 



৩২৪ শান্তি কুপ্তী। 
উট 

কহিতেছে, “ষথেষ্ট হইয়াছে! সুরাঁয় উন্মত্ত হইয়া নেশায় মত্ত হইয়। যে 

হুষ্ধাধ্য করিয়াছি, তাহার শাস্তি যথেষ্ট ভোগ করিতেছি। জীবনে স্থরা- 
বিবে দেহ জীর্ণ করিয়াছি, আর এখন এই বিষের প্রভাবে প্রাণ যে যায় 

উঃ | এ. বিষম যন্ত্রণা বে আর সহ্য হয় না। ক্ষণিক সুখের জন্য পরিণামে 

এত যন্ত্রণা? অদ্যপ নেশার দাঁপ যাহারা, সেই সমস্ত হতভাগ্যগণ 
পরিণামে এই ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করে? হায়! এ জ্ঞান কেন পূর্বে হয় 

নাই? এখন চক্ষু পাইয়াছি, তাই এত যন্ত্রণা ভোগ! এ কর্মভোগ আর 
কি ফুর্যুইবে না? 

, দেখিতে দেখিতে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আর ঘুরিতে পারি 
না। পাপীগণের চীৎকার-আর্ত্যের রোদন আর শুনিতে পারি না! 
এক্িক দিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাই, একবার সৌধ দেখিতে হইবে। 
বে স্থানের জনা জীবমাত্রেই লালায়িত, সর্বজন কাঙ্খিত সেই দিব্য স্থান 

দর্শন করিতে মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে । 
গথিমধো একস্থানে দেখিলাম, এক অন্ধকার গৃহে কাষ্ঠ দণবৎ কতক- 

গুলি জীব ঝুলিতেছে। শরীর এত শ্রীর্ণ যে, কাঠ দণ্ড হইতে কোন 

গ্রভেদ নাই।" অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমন্তই শু হইয়া দেহের সহিত মিশাইস্গ 
গিখছে.! কথা কহিবার তাদৃশ শক্তি নাই। অতি ক্ষীণকণ্ঠে চিচি 
আওয়াজে শব্দ পাইলাম, “হায়। জীবনের এই পরিধাম। আমি যে বড় 

অহন্কতি ছিলাম অহঙ্কারে মাটিতে পা দিতাম না, ধরাকে সরা জ্ঞান 
করিতান, জগত আমার সম্মুখে তৃণ তুল্য ছিল, তাহারই বুঝি এই প্রতি- 
শোধ! এখন আমাকেই তৃণ হইতে হইয়াছে । আমার সব শুষ্ক হইয়া 
গিয়াছে । প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে ।” এই কথায় বাধা দিয় আর 

একজন বলিল, “আমি বড় গর্বিবিত ছিলাম, তাঁতেই বুঝি গ্রখন এই দশ 

হইয়াছে । গর্কোন্নত মস্তক তাহাতেই নিয় দিকে গিয়াছে। হায়! 

গ্রাঁণ যাঁয়। কি করি উপার! কোথায় আশ্রয় পাই। রক্ষা পাই কিসে? 
হাঁয় হায়! এ যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না?” “আর একজন কাঁদিয়া কহিল, 

“হায়! দাম্ভিক হইয়াছিলাম? কেন সবলে দ্বার অতিক্রম করিলাম 
না? ক্ষুদ্রচিন্ত আমাদের, তাই আজ এই নরককুণডে দগ্ধ হইতেছি।” 

এসব আর' সহা হয় না। তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলাম। পথিমধ্যে 
শরররাারাারাররলারারারারারারাঃরাররহরররানারতারররররএাহারারররাাররররররররাররারতাররারারাররারাররাহরতরহ্রারচারারাররারাররারারররারাার 

বল অপেক্ষা কৌশল শ্রেষ্ঠ। 
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দেখি, এক প্রকাঁঙ জ্যোতিঃ অগণা পাগীদ্দিগকে দগ্ধ করিতেছে । 

ছুরাযআ্গণ চীৎকার করিয়া গগন বিদীণ করিতেছে । একজনের কতিরত 
দেখিয়া বড়ই মর্াহত হইলাম। হায়! কেন প্রলোভনে পড়িয়া লোকে 
পাপ গঞ্চয় করে? চিন্তবৃত্তি দমন না করিয়া স্বেচ্ছায় কেন এ.বহিকুণ্ডে 
নিমক্জিত হয়? এক জনের দেখিলাম তালু নাই,__দরদরিত শোণিতে 

সর্বাঙ্গ পরিপ্লত, ছুবাঁচার চীৎকার করিরা কহিতেছে,_-?্দয়াময়! অনাথ 
'্মরণ! পাপীর পরিত্রাতা! রক্ষা কর--রক্ষা কর। জলিয়৷ গেল, দেহ 
পুড়িয়া৷ গেল! হৃদয় ভন্ম হইয়া গেল, হায় হার! প্রাণ যায়! কন্যোড়ে 
বলি, ক্ষমা কর! আর যাতন! দিও না! তুমি বিভাবস্থ ! তুমি বহি" 

তুমি কুর্যা! তুমিচন্দ্র! আর না-আর প্রভূ জ্যোতি দ্বারা দগ্ধ করিও ন]। 

প্রাণ যার! দযানয়। রক্ষা কর! পর্ত্রাথ কর। উঃ! যাইযে! আর 

যে সহ্য হয় না!-রক্ত মাংস পচি্না গেল, পুড়িয়া গেল, প্রাণ গেল না 

কেন? দেব! জীবন লও।-শত শত বার জীবন লও 1-_-পশুবযোনীতে 

নিক্ষেপ কর, আর যন্ত্রণা সহে না! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর!” আর সহ্য হয় 

না। পাগীদিগের এত বন্্রণা? পাপীর এত কষ্ট--এনন শাস্তি? এই শাস্তি 

ভুলিয়া লোকে আবার পাপ করে? আর ত থাকিতে পারি.নী। আর এ 

যন্ত্রণা সহ্য হয় না। ড্রুতপদে সৌধমুলে উপস্থিত হইলাম। 84 

এই আমার শান্ত-কুপ্জ। 
এই সেই দিব্য সৌঁধ। 

সৌধ মুলে আদসিলাম। দেখিলাম, জ্যোৎশর গতিতে অতি ঙ্গিপ্ক__ 
অতি মধুর আলোক রেখায় লেখ! আছে, শান্তিকুপ্ত! আহা! এমন 

রনরীয় স্থান আর দ্বিতীয় নাই। পুষ্পসৌরভে দিক দকল আমোদিত। 

এখানে অন্ধকার নাই, শোক নাই, বিরহ নাই, পাপ নাই, তাপ নাই, 

কেবল আনন্দ! প্রেম! শান্তি! 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড াদনী। 'মধ্যে 
মি ১ 

বাচালের কেহই বন্ধু হয় না। 



৩২৬ শান্তি-কুপ্ত। 

| আমর রত্রসিংহাসনে আপীনা। সম্মমে সাধুগণ ভভিচন্দনে সাধন 
০ চর্চিত করিয়া 'মনের সুথে মায়ের চরণে অঞ্জলী দিতেছেন, অলক্ষ্যে 

নুমধুর বাদিত্র ধ্বনি কর্ণকৃহরে স্থধা সিঞ্চন করিতেছে । ভক্তগণের শত 

শত ক স্তিপাঠ করিতেছে,_-আনন্দের লীম! নাই। 

মায়ের এই দিব্য বেশ দেখিয়া হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইল। গণ্ড বহিয়! 
প্রেমাশ্র বহিল। করযোড়ে জানু পাতিয়া বলিলাম, “মা! তোর “এ বেশ 

সকলে দেখিতে পায় না কেন? তোর এবেশ দেখিলে তোর স্সেহের রাজ 

কি পাপআোতে ভাগিয়া যায়? তোর এ রূপ দেখিলে কি পাপাসক্ত জীব 

কর্টরপ পায়? ম! নত্যানন্মময়ি! অসংখ্যসস্তানপরিপালিনী বিশ্বমাতঃ ! বিশ্বের 

সকলই ত তোর সন্তান! তবে সকলে তোর এ মুর্তি দেখিতে পায় না 

কেন? সকলকে এরূপ দেখাস না কেন মা? শুনেছি, সন্তান ত মায়ের 
সবাই সমান। কুপুত্র বলে তোর এত স্বণ! তবে কেন মা? আশীতি লক্ষ 
যোঁনী ভ্রমণ কোরিয়ে-_সস্তানদের পাপকুপে ডুবিয়ে এত যন্ত্রণা লাগুন। 
কেন দিস মা? আঙ্গ যা দেখলেম, আজ পাঁপীদের যে কষ্ট দেখলেম, 

তীঁতে, পাযাণের চোকেও যে জল আসে মা? আনন্দময়! এসব দেখেও 

কি তোর দয়া তয় না? তুই যে মা বিশ্বধাত্রি। তুই ত সবই দেখিস, 

সবই শুনিপ, তবে এ যন্ত্রণা দিস কেন মা? দয়াময়ি ! রর 
দিলে? এতদিন জানতম, তো৷ হতেও তোর নামের মহিমা বড়, £আজ, 

ভ্রম ঘুচালি মা? যারা পাপের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, তারাও ত তোর 

সন্তান? তারাও ত দয়াময়ী বলে রোদন কোচ্চে, তবে তাঁদের প্রতি তুই 
এত নিদয় কেন মা?” মা চাহিলেন। করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 

“বৎ। সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি স্বরৃত কর্মফলে এখানে 
আসিতে পারিয়াছ বলিয়া, দুস্কত সন্তানের সাধ্য কি যে, এখানে প্রবেশ 

করে। আমি কর্ম ফলের অধীন। যাহার ষে বিধি, তাহা কি আমি অন্যথ। 

করিতে পারি? সন্তানের জন্য-__সন্তানের কাতরতায়-_সন্তানের রোদনে-_ 
আমার বুক ফাটিয়া যায়; কিন্ত কি করিব, উপায় কি? আর্মি যে কর্ম 
ফলের অধীন। যে যেরূপ কাধ্য করে, সে যে তদ্রুপ ফলই লাভ করিয়া 
থাকে... পাপীরা পাপ প্রবৃত্তির বশে ছুদ্ার্্য করিয়াছে, আমি কি করি? 

আমান: এই শর সম্তানও ত সেই একস্থান হইতে আপিয়াছেন? ইহাদিগকে 

বহুদর্শন বিজ্ঞানের জননী । 
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ত পাপের কবলে পতিত হইতে হয় নাই? ইহারা সবলে পাঁপকে দমন 

করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ত এখানে স্থান পাইয়াছেন।” মা আরও 

বলিলেন, “সংসার পরীক্ষা ক্ষেত্র। আমার সন্তান আমার মুখ রাখিতে পারিণে 

কি না, তাই দেখিবার জনা তাহাদিগকে সংসারে পাঠাই। জীব আপন কর্ম 
দোঁষে যাতন। ভোগ করে আমি কি করিব বৎস? * 

ধিনি সংসারে যাঁইয়। স্বীয় কর্তব্য হইতে বিচলিত না়েন, যিনি পাঁপের 
গ্রলোতনকে তুচ্ছ, ভাবিয়া উপযুক্ত পথে গমন করেন, তিনি,__ 

“ধিনি সংসারের নিয়ম বুঝিয়া হিতাহিত ও বিিছিনে দৃঢ় “রাখিয! 

ংসারী হয়েন, তিনি,__ 

যিনি সংসাঁরকেই দিবাস্থান মনে 'করিয়! বাল্য, কৈশোর, যৌবন, পো, 

ও বৃদ্ধ বয়সের রর্তবাতা সমভাবে প্রতিপালন করেন, যিনি পিতামাতা জ্ঞাতি, 

স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, প্রতিবেশীর সহিত উপযুক্ত বাবহার করেন, তিনি,__ 

যিনি সংসারে থাকিয়াও আমাকে না ভূলেন, যিনি ধর্মকে সাক্ষী করিয়া 

আমাকে লক্ষ্য করিয়া ভব সমুদ্রে জীবন-তরী সঞ্চালন করেন, ধিনি সত্য ও 

ম্যাঃকে মস্তকে রাখিয়। সংসারী হয়েন, যিনি নি ও সংঘত থাকি 

ংসাঁরী হয়েন, তিনি,__- টব 

যিনি সমস্ত কাধ্য করিয়াও তাহাতে কর্তৃত্ব করিতে রস নউছন, ধাঁহার 
কামনা কেবল সংসারের হিতের জন্য, যিনি পরের জন্য কার্ধ্যানুষ্ঠান করেন 

তিনি 

এবং যিনি ধর্ম, ন্যায়, মিত্রতা, সৎ ও সদাঁলাপে কালাতিপাঁত করেন, তাহারই 

হন্য এ-শ্শাস্তি কুপ্ী। 
পাঠক। এই আমার শীস্তি-কুঞ্জ। আমি পাগল, বেশী কথা বলিলে 

আপনারা হয় ত শুনিবেন না। ইতি মধ্যেই হয় ত কত অসার কথা বলি- 

য়াছি ক্ষমা করিতে হয় করিবেন, না হয় “পাগলের ফিলজকি'” বলিয়! 

হাঁসিবেন। আমার কিন্তু এই পর্ধান্ত শেষ। আমি £আপনাঁদিকে শাস্তিকুপ্জ 
দেখিয়াছি, আহ্বান করিতেছি, আনন! এই শাস্তিকুঞ্জের সুখভোগ করিবেন। 

বিদায় লইতেছি মনে রাখিবেন, পাগল শঠতা জানে না, প্রবঞ্চনা 

1 কল্পনা জানে ন।। তাহার হদ্য়ের সঙ্গে গাথা, ত জানে না, রা দশ কি 
ধন, আদরে বস্ত, জীবনের লেখা এ শান্তি-কুঙ্জ | /৫ '€€ 

কবীরা 4৫ 
সমাপ্ত । | রা ১২: গনী € বেঙ্নী ধা! ৩... 

বং 5 ৬ পি 
মি, 



তেজ্ম্বজ্ত্ £ 
স্বগীয় বঙ্িমবাবুর মৃণালিনীর উপসংহার ) 

( বিলাঘী বাঁধাই ও সেষ্রঃর জলে নান লেখা । ) 
মূল্য ১০ পাঁচলিকা টি পিঃ/* আন]। 

. হেমচন্দ্র সন্বদ্ধে আনর। কিছুই বলিতে চাহি না, কেবলমাত্র ছুইখানি জ্গদ্ি- 
খ্যাত সংবাদপত্রের অভিমত পাঠ করুন--পরে ইচ্ছা হয় একখানি ক্রয় করুন । 

£হেমচন্দ্র-উপন্যাস। বাবু স্থরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্ধ্য প্রণীত, গ্রন্থগাঁনি স্বগীর 
বনক্ষিমবাবুর মৃণা'লনীর উপসংহার-_স্থতরাং সকলেই ইহ! আদর করিয়া পাঠ করি- 

বেন। গ্রগ্থনন্নিবিষ্ চরিত্র সমুদন অতিশর দক্ষতার সহিত বিবৃত হইয়াছে এবং লেখক 
বঙ্কিমের ভাষা ভাব ও সৌন্দধ্যের অনুকরণে কৃতকার্য হইয়াছেন, এজন্য তিনি 
সকলের ধন্যবাদের পাত্র। “মৃণালিনী”_ কে ন! পড়িয়াছেন ? যাহার! পড়িয়াছেন, 
উর সকলেই হেমচন্দ্র পাঠ করুন, নিপুল আনন্দ লাভ করিবেন। ছাপা, বাধাই 
অতিশর সুন্দর হইয়াছে, মুল্য ১০ প পাচসিক| 1” (বঙ্গানুবাদ ) অযুতব।জ1র পণ্রিকা 
৩*শে জুলাই) ১৯০২ । ্ 

| বিজ্ঞান এবং কাব্যজগতের অমূল্য কহিম্থর | 

0৩ হেলস শ্িন্কাস্ণ ॥ 
( বিসাতি বাধ ই নোণার জলে নাম লেখা । ) 

মুল্য ১২ টাকা, ডাকমাশুল ৬/০ আনা ।. ৃ 

খ মলয় আসে, চাদের জোঙ্গ [ভাসে, কোকিলের বুহুতানে চকোরীর হতাশ 
পিয়াসে শুপুইত, €ঞামর খেলা, প্রেমের লীলা । প্রেমই সংসারের বন্ধনী । এমন 
৫মা, নদির| সংখা যে £প্রম, তাহার তন্ব যদি না বুঝি লাম, তবে বুঝিলাম কি? 
মন্যা শ্বহচ্ছায় প্রেমলাঁভ ও দান করিতে পারে । যাহাকে ভ। (লবাসিতে ইচ্ছা হই- 
মাছে, াহাকে যে আজ্ঞাকাঁরী করিতে পারে-কেমন করিয়া পারে, তাহার, 
বৈজ্ঞানি উপায় শিক্ষা দিবার জন্য আমেরিকার নিউইয়ার্কনগরে প্রেমের বিদ্যা- 

লয় হইয়াছে, আর আমাদের দেশেবঙ্গভাঁষায় একমাত্র পুশ্তক--প্রেমের বিকাঁ, 

ইহা .পাঠ করিলে, জানিতে বুবিতে ও শিথিতে পারিবেন-_প্রেম কি, গ্রেমের 
আধার কোথায়, কেমন :করির। কোঁথ| দির (প্রমের আবির্ভাব হয়, কেন নরনারী 
পরম্পরের, প্রতি আপক্ত হর, ধাহাকে ভালবাসা যায়, কোন বিজ্ঞানবলে তাহাকে 
ছার মত সঙ্গিনী করা যায়, আদর, সোহাগ, মান, অভিমান, লয়মে নয়নে 

কথোপকথন, যাঁহীকে দেখিয়া আপন ভূলিস্বাছি, কোন উপায়ে তাহাকে ভুলান 

যা, ৫প্রমক্রীড়া স্বইচ্ছার পুত্র বা কনা! উৎপাদন, তাড়িতের ক্রিগ্না কোল, 

ত্রমর্, মদন, রতি, বসন্ত পঞ্চশর, যৌৰন সৌন্দর্য্য, নর ও নারীর দেহতঘ্ব, আত্ম! 

কি? আত্মার স্বরূপ কি? ইত্যাদি ৫৬টা মুল বিষয় ও তাহার শাখা! বিষয় উদাহর" 

এবং কালিদাস, ভবস্ৃতি, চণ্তীনান, বিদাপন্তি, সেক্সপিয়র, সায়ওয়ালটারস্কট,. 

গোলডঙ্মিথ; হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র প্রততি কবিগণের. প্রেমেরভাক মাঁধুধ্য রাঞ্সক 

9 কাব্োর দৃষ্টন্ত প্রসৃতিতে এই গরন্থৎপূর্ণ! না পড়িলে এ গ্রন্থের ব্যাপার বুঝিতে 
দাহ না। তষো সরল ও মধুর । 

্যানেজার- পরীর লাইব্রেরী । 
১৯১নং অপার চিৎ্পুর রোড, কলিকাতা। 








